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Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire; põe-na, ao contrário, 

sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa.

(S. Mateus, cap. V, v. 15.)



Parábola da Candeia



O estudo e a exemplificação são importantes para nossa iluminação?



QUESTÃO 628 - O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Origem e conhecimento da lei natural

628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda gente?

“Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz: o homem precisa habituar-se a
ela, pouco a pouco; do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse
comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na
antigüidade alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da
qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis
que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas
verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto,
para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião, que
seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias
entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se
vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora
se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não
desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos
e podem contribuir grandemente para vossa instrução.”



Quem são os que escondem a luz debaixo do alqueire?



Quais atitudes fazem essa luz brilhar nas pessoas?

O cristão não deve viver na sombra ou se abrigar na sombra de outros, ele tem de ser a 
luz que irradia, que ilumina. Considere que você é um potente farol que está firmado em 
uma Rocha. Sua função é conduzir as embarcações de forma segura no mar escuro e 
bravo. O Mestre Jesus, com suas sublimes orientações, forneceu-nos meios para 
adquirirmos a luz e fazê-la brilhar.

Como você vem fazendo a SUA luz interior brilhar?

Nesta Parábola contada por Jesus, podemos entender que a luz é necessária, tanto na 
vida material quanto na vida espiritual e todos aqueles que já possuem a luz do 
conhecimento espiritual não devem escondê-lo e nem negá-lo para os que ainda vivem 
na ignorância. 



Reflexões 



Quem sabe algo tem um compromisso com a compreensão do outro.



“E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, e tome a 
sua cruz, e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do 

Evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?”

(Marcos, VIII: 34a 36, e semelhante em Mateus, X: 38e39, João, XII: 25 e 26, e Lucas, IX: 23 a 25)

❖ Jesus conclama o cristão, nessas frases, como em outras, à vivência evangélica em qualquer 
lugar, com sinceridade, com naturalidade, mesmo entre pessoas incapazes de entendê-las e 
aceitá-las, mesmo recebendo zombarias, críticas ou injúrias.

❖ Para assim proceder, é necessário que seus ensinos sejam penetrados no íntimo do ser, dando 
ao cristão a certeza de que são verdadeiros, que se constituem o caminho reto que leva o 
Espírito imortal à perfeição e à felicidade.

❖ É necessário que o amor a Deus, “Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas”, a 
Jesus, o Espírito mais puro que já viveu na Terra, ao próximo, que é todo aquele que do outro 
se aproxima, que dele necessita, seja a meta a ser perseguida durante seu processo evolutivo.



❖ É necessário que os valores espirituais sejam considerados acima dos valores 
materiais, sacrificando esses em favor daqueles.

❖ Sabemos que a vida é eterna para todos, e todos se tornarão Espíritos puros. 
Assim, quando Jesus diz “o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á”, está se 
referindo à perda das oportunidades de elevação que cada existência lhe 
proporciona, devido ao apego à vida material, com seus valores.

❖ Os que se esforçam por vivenciar os ensinos de Jesus, na sua pureza,

na sua coerência, na sua sabedoria, não têm receio do mal exterior,

porque confiam no amor e na justiça do Pai, que dá a cada um 

segundo suas obras, segundo sua maneira de sentir, pensar e agir.



“Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me”, disse Jesus.
ESE -Cap. XXIV, item 19

Como entender o negar-se a si próprio, se tudo na Terra leva o homem à

satisfação  das suas necessidades materiais e espirituais?

❖ Negar-se a si mesmo é negar-se a ser fruto da matéria, é compreender-se como Espírito imortal, 
percebendo que suas necessidades espirituais estão acima das necessidades materiais; que essas 
devem ser satisfeitas na medida do bem que possa proporcionar ao Ser Eterno.

❖ Em assim se percebendo, eliminará todo excesso, todo supérfluo, no objetivo de não prejudicar o 
Espírito, que levará consigo para sempre, apenas os valores espirituais desenvolvidos durante a 
existência, negando-se durante essa, a tudo que possa dificultar a sua progressão espiritual.

❖ Com esse objetivo, direcionará suas energias para as atividades que beneficiem a si e aos demais, 
evitando as que possam prejudicar a si e aos demais.



❖ É estabelecer uma meta de desenvolvimento espiritual, no bem, para o bem, pelo bem, 
esforçando-se por não perdê-la em nenhum momento; se ou quando isso acontecer, retomá-
la logo que se aperceber do desvio, permanecendo no caminho, através do qual o objetivo 
será atingido, não importando quando, nem como, porque tem certeza da vitória.

❖ Tomar a sua cruz é aceitar a lei de causa e efeito, fruto da Inteligência Suprema, que não 
condena ninguém, mas dá a todos as consequências dos seus atos agradáveis ou 
desagradáveis, para aprendizado e evolução espiritual.

❖ Não se revoltar, não se lamentar, enfrentando as vicissitudes, com coragem, confiança em 
Deus e em si, sabendo que colhe o que plantou, favorecendo sua caminhada em direção à 
meta entendida e aceita.

❖ Seguir Jesus é estudar seus ensinos, compreendê-los o melhor possível, trazê-los para a 
vivência cotidiana, praticá-los, esforçando-se o máximo para tal, porque Jesus é o Caminho, a 
Verdade e a Vida.



CANDEIAS NA NOITE ESCURA
Buscamos todos a luz. Mais que uma realidade energética no campo da física, a luz é o símbolo multimilenar
do desenvolvimento espiritual. Dela dependemos para ver o mundo que nos cerca e o caminho que pisamos. 
Em espírito, buscamos as vibrações superiores do amor — esse grande gerador de luzes fascinantes. E, à  
medida que a luz se realiza em nós, desaparecem as sombras que nos envolvem e se iluminam não apenas as 
nossas veredas, mas também os caminhos dos que seguem ao nosso lado. Ainda que o desejássemos, não 
poderíamos guardá-la somente para nós, egoisticamente: ela se irradia por onde andamos e alcança os 
outros. Tudo no universo é solidário, porque vivemos e nos movemos em Deus …
… Lembro disso agora, ao verificar que, mesmo a nossa luzinha humílima de principiantes, quanta gente atrai! 
São os que vêm buscar consolo, principalmente. Os que “perderam” entes queridos, os que sofrem provações 
incompreensíveis, os que se consomem no remorso. Mas vêm também os que, sem grandes dores, desejam 
compreender melhor a vida; que não têm remorsos, mas estão vazios de esperança. Quase todos, senão 
todos, atrasaram-se pelos caminhos e a noite chegou e se fechou sobre eles. De repente, encontram aqueles 
que, sem muito brilho, dispõem, no entanto, de uma candeia modesta. São estes os que se iniciaram nas 
primeiras tarefas do amor, são os que, tendo ainda tão pouco, possuem já o suficiente para dar, tem em si, 
bastante amor para distribuir em nome do Cristo.



É certo que neste crepúsculo dos tempos muitos continuarão extraviados por largo espaço e, infelizmente, não 
está em nosso poder sacudi-los de sua inconsciência, mas estamos igualmente certos de que não ficarão 
abandonados à própria sorte, porque Deus vela por todos nós indistintamente. Também a chuva e o sol caem 
sobre o justo e o pecador, sobre a boa semente e a outra. Que orem por eles os que aprenderam a conversar com 
Deus, mas aqueles que disponham de uma pequena chama espiritual, ainda que humilde, que cuidem de colocar 
a candeia sobre o alqueire e não debaixo dele. Não para exibir conhecimentos e alardear virtudes que ainda não 
temos, mas quem sabe se lá ao longe, na escuridão da noite que nos envolve, algum irmão extraviado não vai 
enxergar a luzinha e chegar-se exausto e faminto, pedindo pousada, ajuda e carinho. Isso mesmo, daremos na 
medida das nossas forças e limitações, porque é bom repartir o pouco que temos, “para que a felicidade se 
multiplique entre nós”, como diz Agar na sua linda prece. A felicidade aumenta quando repartida, ao passo que a 
dor partilhada diminui. Vamos, pois, distribuir a nossa alegria consciente de viver em Deus. Nós sabemos o que 
somos — espíritos imortais, temporariamente encarcerados num corpo físico. Sabemos de onde viemos — de um 
longo rosário de vidas que aprofundam suas raízes na escuridão de remotas idades. Sabemos para onde vamos —
para os mundos cada vez mais perfeitos que luzem adiante de nós, nas muitas moradas do nosso Pai. A mensagem 
que temos a transmitir é, pois, extremamente simples e fácil de entender. Para muitos é ainda difícil aceitá-la, 
porque se habituaram demais à opressiva aridez da descrença; lembremo-nos, entretanto, daqueles mais 
desgraçados para os quais não é apenas difícil aceitar a realidade do espírito, mas ainda é impossível. Que brilhe, 
então, a nossa luz humilde, alimentada pelo combustível do conhecimento e da caridade que começa a arder em 
nós. 



Hora de ajustes aflitivos e desenganos dolorosos. Mas é também uma hora de revelações maravilhosas, de 
descobertas memoráveis, de conquistas deslumbrantes, de oportunidades raras se, com muito amor e 
humildade, procurarmos em nosso próprio território íntimo o rastro luminoso que o Mestre de todos nós 
deixou em nós.
Há séculos que ouvimos a sua palavra, repetida insistentemente. Ha séculos que muitos de nós a pregamos à 
nossa maneira, obscurecida pelas paixões e incompreensões que nos toldam a visão. E chegado o tempo de 
fazê-la florescer e frutificar. E, assim, muito bela a tarefa que temos diante de nós, os que começamos a 
soletrar o bê-a-bá do conhecimento espiritual: incumbe-nos a responsabilidade e a alegria de transmiti-lo, 
proclamando aos quatro cantos da Terra que somos espíritos sobreviventes a caminho de Deus. E que, por 
estranho que pareça, Deus está também em nós. “Vós sois deuses!”, dizia Jesus. Que brilhe a nossa 
candeiazinha humilde que não ilumina mais que uns poucos palmos à volta. Há irmãos tão desesperados que 
anseiam até mesmo por essas migalhas de luz. Um dia seremos um clarão de amor fraterno, tal como nos 
quer o Príncipe da Paz.




