
CAP XIX – A FÉ TRANSPORTA MONTANHAS  

 

Itens 1 a 7 – Poder da fé. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. 

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 17, Versículos 14 a 20: 

 

“Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: 

Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente; 

pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. 

 

Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. 

 

Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida! Até quando estarei 

convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. 

 

Jesus o repreendeu, e o daimon saiu dele; e o menino foi curado a partir daquela 

hora. 

 

Então, os discípulos aproximaram-se de jesus, em particular, e disseram: Por que 

não fomos capazes de expulsá-lo? 

 

Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé! Amém vos digo que se tiverdes fé como 

um grão de mostarda, direis a este monte: Muda-te daqui para lá, e ele se mudará; 

e nada vos será impossível.” 

 

Vamos inciar o nosso estudo entendendo: O QUE É FÉ? 

 

Ter fé é possuir confiança em alguma coisa. Não é meramente acreditar, e sim, 

confiar, entregar-se. 

 

Existe a fé espontânea, instintiva, que é aquela que nasce com o Espírito e que no 

início é destituída de reflexão ou de lógica. (centelha divina). 

 

E existe a fé adquirida, que se manifesta por meio do pensamento racional e que vai 

sendo aprimorada ao longo das diversas encarnações, à medida que o Espírito vai 

superando os desafios que se apresentam a ele. 

 

Podemos dizer então que a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando 

queremos; é também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. 

 

A fé se desenvolve por meio do trabalho incessante no bem e exige de nós: esforço, 

dedicação e perseverança. 

No livro “O Consolador”, Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, na questão 

354, define o que é fé: 

 

“354 – Poder-se-á definir o que é ter fé? 



 

Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o 

âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de 

realização divina da personalidade. 
 

Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer “eu creio”, mas 

afirmar “eu sei”, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. 

Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar 

sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela 

responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido.” 

 

Ter fé em Deus é reconhecer que a providência divina garante nossa própria 

evolução. 

 

No Universo nada existe que não tenha sua razão de ser! 

 

Quem tem a fé desenvolvida e confia em Deus, confia também em si mesmo porque 

conhece seus limites e a sua capacidade de ação. 

 

Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo que: 

 

“A fé sincera e verdadeira é sempre calma; faculta a paciência que sabe esperar, 

porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem 

a certeza de chegar ao objetivo visado. 
 

A fé vacilante sente a sua própria fraqueza; quando a estimula o interesse, torna-se 

furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. 

  

A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança; a violência, ao 

contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo.” 
 

Jesus, na passagem lida hoje, fala na necessidade de termos fé para podermos nos 

ajudar e ajudar os necessitados. 

 

Ele nos esclarece que a fé possui um poder que não podemos imaginar, podendo até 

mesmo “transportar montanhas”, ainda que nossa fé seja pequena como um grão 

de mostarda. 

 

É claro que a expressão “transportar montanhas” é um dos tantos simbolismos que 

Jesus utilizou para fixar os seus ensinamentos e, por isso, não pode ser considerada 

na sua forma literal. 

Temos que extrair o espírito da letra, por isso, a importância de estudarmos o 

Evangelho e as demais obras espíritas consagradas e que possuem como base a 

Codificação Espírita e o Evangelho de Jesus. 



 

Então, as montanhas que a fé desloca são: 

 

Dificuldades; 

Resistências; 

Má vontade; 

Interesse material em excesso; 

Egoísmo; 

Cegueira do fanatismo; 

Paixões grandiosas. 

 

Todos esses itens são barreiras no caminho do progresso da Humanidade. 

 

Itens 6 E 7 - A fé religiosa. Condição da fé inabalável 

 

O que é fé no sentido religioso? 

 

Kardec nos diz que, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas 

particulares que constituem as diferentes religiões e que a fé pode ser cega ou 

raciocinada. 

 

FÉ CEGA – Assim considerada quando nada examina. Quando aceita tudo, desde o 

verdadeiro até o falso, sem verificação. Quando levada ao excesso, a fé cega produz o 

fanatismo. 

 

FÉ RACIOCINADA – Apoia-se nos fatos e na lógica. A criatura crê porque tem 

certeza, e ninguém tem certeza senão compreende algo. 

 

Podemos afirmar que a Doutrina Espírita chegou em boa hora, principalmente para 

aqueles que duvidam ou vacilam, a fim de oferecer uma fé sustentada pela razão. 

 

Não é por menos que Kardec colocou a seguinte frase na capa interna do Evangelho 

segundo o Espiritismo: 

 

“Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da 

Humanidade.” 

 

Com o advento do Espiritismo tivemos acesso a informações por meio dos 

Benfeitores Espirituais para que tivéssemos condições de relembrar os ensinamentos 

de Jesus na sua essência. Essa é a fé raciocinada que nos faz entender que a nossa 

responsabilidade é muito maior do que imaginamos. 

 

É necessário assumir a responsabilidade da nossa crença, porque o Espiritismo não é 

uma doutrina que serve apenas para comentários bonitos e diálogos sociais para 

passar o tempo. Ele é uma doutrina de vivência, de exemplificação. 



 

A fé racional pede a verdade e não a ilusão, porque a verdade rasga o véu dos 

mistérios e alarga os horizontes.  

 

Essa é a verdadeira fé! O elemento essencial de todo o progresso! 

 

A fé racional é robusta porque se firma na experiência e nos fatos e dá provas 

palpáveis da imortalidade do Espírito. Ensina de onde viemos, para onde vamos e 

porque estamos na Terra, além de fixar nossas ideias a respeito do futuro. 

 

Uma vez neste caminho, não daremos mais alimento ao orgulho e ao egoísmo, e estes 

serão aniquilados progressivamente, enquanto os laços sociais da caridade e da 

fraternidade serão compreendidos. 

 

Para finalizar, temos um trecho da mensagem de Emmanuel, intitulada “Na 

sementeira da fé” que foi publicada na edição do Reformador de junho de 1955: 

 

“Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível venhamos 

a possuí-la, ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda, no 

solo de nosso próprio Espírito. 

 

Assim, pois, é indispensável arrotear a terra seca e empedrada de nosso mundo 

interior, para ambientar em nosso coração essa planta divina. 

 

A vida é qual fazenda valiosa de que somos usufrutuários felizes; mas não podemos 

aprimorá-la ou enriquecê-la, confiando-nos à preguiça ou à distração. 

 

O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à 

ferrugem. 

 

A gleba das possibilidades humanas, em nossas mãos, reclama trabalho incessante 

e incansável boa vontade. 

 

É imperioso remover, no campo de nossa alma, os calhaus da indiferença, e drenar, 

na vasta extensão de nossos desejos, os charcos da ociosidade e do desânimo. 

 

(...) 

 

É necessário, assim, alterar a paisagem de nossa vida íntima, para que a fé viva 

nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força 

transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas 

realizações de ordem superior. 

 

“Se tiverdes fé do simples tamanho dum grão de mostarda – disse o Senhor – 

adquirireis o poder de transportar montanhas”. 
 


