
Por amor à criança                                        Cap. VIII – Item 18 

Nós que tantas vezes rogamos o socorro da Providência Divina, oremos ao coração da Mulher, suplicando 
pelos filhos das outras! 
Peçamos às seareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do 
infortúnio, nas promessas do alvorecer!... 
Pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém; pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas 
nas trevas noturnas; pelas que sugam os próprios dedos, contemplando, por vidraças faustosas, a comida que 
sobeja desperdiçada; pelas que nunca viram a luz da escola; pelas que dormem, estremunhadas, na goela 
escura do esgoto; pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes 
destruidores; pelas que a tuberculose espia, assanhada, através dos molambos com que se cobrem; pelas que 
se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão; pelas que jamais ouviram uma voz que as 
abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino; pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são 
mantidas nas casas nobres quais pequenas alimárias constantemente batidas pelas varas da injúria; e por 
aquelas outras que caíram, desorientadas, nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença, 
entre os ferros e os castigos do cárcere! 
Mães da Terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe!... 
Lembremos o apelo inolvidável do Cristo: “deixai vir a mim os pequeninos”. E recordemos, sobretudo, que se o 
homem deve edificar as paredes imponentes do mundo porvindouro, só a mulher poderá convertê-lo em 
alegria da vida e carinho do lar.                Emmanuel – Livro: O Espírito da Verdade
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“Deixai que venham a mim as criancinhas”

❖ Quando Jesus disse a frase acima a quem mais se referiu com 
o termo “criancinhas”, além de se reportar a estas 
propriamente?

“Jesus chamava a si a infância intelectual da criança formada …”.

Referiu-se, principalmente, aos infelizes, fracos, escravizados e 
viciados de qualquer idade, porquanto são estes os que mais 
carecem de auxílio.



O estado infantil é, necessariamente de pureza?
Não, pois o espírito da criança já é antigo e, na maioria das vezes, possui 
muitos defeitos a corrigir e qualidades a aprimorar.

O espírito que anima o corpo de uma criança pode ser até mais desenvolvido 
que o de um adulto. O estado infantil é de esquecimento e ingenuidade 
temporários.



❖Jesus propôs que se dirigissem a Ele, com esperança e 
confiança, todos aqueles que, quais frágeis e indefesas crianças, 
necessitassem do seu amparo, pois Nele encontrariam acolhida.

❖O reino dos céus é apenas para os que têm puro o coração. 
Jesus tomou a criança como o símbolo dessa pureza em razão 
da simplicidade e humildade que a caracteriza, e nos ensinou 
que, para conquistar a felicidade, devemos nos assemelhar a 
ela.



❖Qual a importância, enfim, do estado de infância?

Proporcionar ao espírito um recomeço, com novas 
informações educativas para o seu progresso moral e 
intelectual.

“Nessa fase é que lhes pode transformar os caracteres e 
reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos 
pais, missão sagrada que terão de dar contas. “    

(O Livro dos Espíritos – questão 385)



Verdadeira Pureza ESE  CAP. VIII , item 8

Como interpreter as palavras de Jesus: “Não é o que entra pela boca que 
macula o homem; o que sai da boca do homem é o que o macula”?

O que nos entra pela boca objetiva apenas alimentar-nos materialmente e 
a só nós atinge. Entretanto, as expressões que emitimos refletem o nosso
íntimo, revelam a nossa conduta moral, o que somos interiormente e, de 
acordo com a emissão, podemos apregoar o bem ou o mal. 

“O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, 
envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da 
emissão. “ 
Fonte complementar: O Verbo é criador, mens. 97 (Emmanuel/Vinha de Luz) pg.207/208



PECADO POR PENSAMENTOS – ADULTÉRIO ESE -CAP. VIII, itens 5 a 7

Qual o sentido dado por Jesus à palavra “adultério”?
Jesus costumava emprega-la para designar não só toda ação 
má, todo pecado, mas todo e qualquer pensamento mau.

“(…) aquele que houver olhado uma mulher, com mau 
desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério 
com ela.”
Para Jesus, adultério não é só quem trai o cônjuge, mas 
todos os que infringem a lei divina.



“Se a vossa mão ou vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os…”   ESE -Cap. VIII, itens 11e 12

Qual o significado de “escândalo”, abordado no Evangelho?

É todo procedimento contra a moral, é tudo que leva o 
homem à queda: o mau exemplo, princípios falsos, abusos 
de poder, etc.

“Ai do mundo por causa dos escândalos”, ou seja: infeliz é o 
mundo de hoje porque nele ainda impera o mal.



Por que “é necessário que venham os escândalos”?

Porque “estando em expiação na Terra, os homens se 
punem a si mesmos pelo contacto de seus vícios, 
cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos 
inconvenientes acabam por compreender.”

A providência divina se utiliza das nossas próprias
imperfeições, decorrentes do mau uso de nosso livre 
arbítrio, para fazer com que nos ajustemos às suas
leis. 



Que lição podemos tirar destas máximas de Jesus?

Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não o consuma por 
falta de ocasião, é tão culpado como se o cometesse. “Naquele que 
pensa no mau e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na 
plenitude da sua força.”

Devemos manter nosso coração livre de pensamentos mesquinhos e 
inferiores, e nos esforçar por cultivar pensamentos elevados, tanto 
para nós quanto para o nosso próximo.

“Orai e vigiai”, disse Jesus, pois orando atraímos bons pensamentos, 
inspirados por espíritos elevados; mantendo-nos vigilantes, 
repelimos os maus pensamentos, purificando nosso coração.





PERDOA E SERVE
MEIMEI  Psicografada por CHICO XAVIER  Sobre o Item 13[i]do Cap. VIII do ESE

Tiveste hoje motivo de reclamar. No entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o 
problema dos outros. Alguém levantou a voz, procurando ferir-te... Mas não lhe viste as 
marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse 
passou renteando contigo, fingindo não te ver... Pensa, contudo, que, dentro de breves dias, 
possivelmente buscará, em vão, esconder os sulcos da próprias chagas. Aquele te furtou, 
roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te, quando ilude a si próprio. E há quem 
se suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te, para cair, em breve tempo, sob o 
golpe da morte. 

Perdoa a tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição 
carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. 

Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da 
vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da 
língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando o entendimento e 
tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, 
acima de tudo, de que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até às lutas da alma e 
que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1133418791836800337#_edn1


Muita paz

e muito

obrigada!


