Muitos os chamados, poucos os
escolhidos (ESE Cap. XVIII)
Eduardo Haddad – 19 Abril 2020

O Evangelho Segundo o Espiritismo

Parábola do festim de bodas (Matheus, 22:1)
“Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as
bodas de seu filho – despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados; estes,
porém, recusaram ir. – O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o
meu jantar; mandei matar os meus bois e todos os meus cevados; tudo está pronto; vinde às bodas. – Eles,
porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio.
– Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. – Sabendo disso, o
rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade.
Então, disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado; mas, os que para ele foram
chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes.
– Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus; a sala das bodas
se encheu de pessoas que se puseram à mesa.
Entrou, em seguida, o rei para ver os que estavam à mesa, e, dando com um homem que não vestia a túnica
nupcial – disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. – Então,
disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores: aí é que haverá prantos e ranger
de dentes –porquanto, muitos há chamados, mas poucos escolhidos”

Que Quis Dizer Jesus?
▪ Festa de Bodas = Reino dos Céus

▪ O Rei = Deus
▪ Os primeiros convidados = O Povo Hebreu

“...Foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua
Lei. Os enviados do rei são os profetas... suas palavras quase não
eram escutadas; suas advertências desprezadas; muitos foram
mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados
que se escusam....”
“Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos
eram idólatras e politeístas. ... Os hebreus foram os primeiros a
praticar publicamente o monoteísmo; é a eles que Deus transmite a
sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de
Jesus.”

Que Quis Dizer Jesus?
▪ Convidar a todos que encontrar = Levar o conceito do Deus

de Amor a todos os povos

“... Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de
coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e
saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do
fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros.
São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que
recusam comparecer ao festim das bodas.

Depois, acrescenta: “Vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos
os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus.”
Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os
outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam
admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados..”

Que Quis Dizer Jesus?
▪ Não vestir a túnica nupcial = Não ter puro o coração

“... Mas não basta a ninguém ser convidado; não basta dizer-se
cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete
celestial.

É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da
túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o
espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: Fora da
caridade não há salvação.
Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são
os que a guardam e a aplicam proveitosamente! Quão poucos se
tornam dignos de entrar no reino dos céus! Eis por que disse Jesus:
Chamados haverá muitos; poucos, no entanto, serão os
escolhidos...”

Quem São os Chamados?
▪ Tendemos a pensar em
Missionários
▪ Quando conseguiremos atender

os nossos chamados?







Quando ganhar na loteria…
Quando virar missionário na Indonésia…
Quando for promovido
Quando puder trabalhar para outra empresa
Quando mudar para outra cidade ou país
Quando virar diretor do Centro

Que Nos Ensina o Espiritismo
▪ Quando somos chamados?
 Quando reencarnamos!

▪ Onde estão nossos chamados?
 Na família
 No trabalho
 Na escola
 Na vizinhança onde moramos
 No centro espírita
 Dentro de nós!

O LE completou 163 Anos em 18 de Abril!

Temos que atender ao chamado agora?
▪ Encontro de Emmanuel (Senador Publio Lentulus)

com Jesus
▪ Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante,

mas, no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que, até então, lhe eram
ignorados. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado,e
força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. - Senador, porque
me procuras? - Fôra melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do
dia, para que pudesses adquirir, de uma só vez e para toda a vida, a lição sublime da fé
e da humildade...Mas, eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da
Natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido!... - Sim... não venho buscar o
homem de Estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem
encaminhar ao regaço de meu Pai; venho atender às súplicas de um coração desditoso
e oprimido e, ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha
leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e
humana; é, sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina... Depois de longos
anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras, hoje, um
ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o
aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios... Soa para teu espírito, neste momento,
um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu
coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável
da redenção, dentro da eternidade... Mas, ninguém poderá agir contra a tua própria
consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso! Pastor das
almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando
reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do
reinado de Deus e de sua justiça!

Como Assim “Dentro de Nós”?
LE Q 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode
aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe
servissem de lição, se se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda,
cada existência é, para ele, como se fosse a primeira e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar
isto com a justiça de Deus?
“Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se se
lembrasse de todo o passado? Quando o Espírito volta à vida primitiva (a vida espírita), diante dos olhos se lhe estende toda a
sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado.
Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe
provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a Espíritos
que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o Espírito que lhe for dado por guia nessa
outra existência se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes
essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo, as
mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa
voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência,
se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o Espírito se eleva e ascende na hierarquia dos Espíritos, ao voltar para o meio
deles.”
Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos, em anteriores
existências; mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa
consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores.

O Jugo Leve
LE 909. Poderia sempre o homem, pelos
seus esforços, vencer as suas más
inclinações?
“Sim, e por vezes fazendo esforços bem
pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah!
Quão poucos dentre vós fazem esforços!”
919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e
de resistir à atração do mal?
“Um sábio da Antiguidade vo-lo disse: Conhece-te a ti mesmo.”

1 De acordo com o National Science Foundation

Aprendamos com Santo Agostinho!
LE 919 a) – Conhecemos toda a sabedoria desta máxima; porém
a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si
mesmo. Qual o meio de consegui-lo?
“Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra: ao fim do dia, interrogava a minha
consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não
faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi
assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma.
Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticou durante o dia e
inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo
guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar,
porque, crede-me, Deus o assistiria. ...
“O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. ...
Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a
qualificaríeis, se praticada por outra pessoa.... Não desprezeis a opinião dos
vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade,
e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho... Perscrute,
conseguintemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério
de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim
arranca as ervas daninhas. ...Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá
dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida...”
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