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Marcos 8

� 34 E chamando a si a multidão, com os seus 
discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, 
negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. 

� 35 Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, 
perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida por 
amor de mim e do evangelho, esse a salvará. 

� 36 Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o 
mundo e perder a sua alma? 

� 37 Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma? 
� 38 Porquanto, qualquer que, entre esta geração 

adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das 
minhas palavras, também o Filho do homem se 
envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, 
com os santos.



Jesus nos recomenda a renúncia. 
Renunciar às comodidades terrenas para 
conseguirmos os bens espirituais é uma 
grande virtude, a qual servirá de base 
para o verdadeiro progresso de nosso 
espírito. Todavia, a mais proveitosa 
renúncia é aquela que fazemos em favor 
de nosso próximo. 

Quem sabe renunciar, negando-se a si 
mesmo para seguir a Jesus, é bondoso, 
tem muito interesse em bem cumprir 
seus deveres, dedica-se à Verdade e ao 
bem. Jamais se preocupa com sua 
felicidade pessoal, mas trabalha com 
ardor pela felicidade de todos.

Renunciar às coisas do mundo para seguir 
a Jesus, é sufocar dentro de si próprio o 
sentimento do egoísmo, do orgulho, da 
ambição e do ódio. 

Devemos nos curvar perante a soberana 
vontade de Deus, suportando com 
resignação os trabalhos e os sofrimentos 
de cada dia. 



Jesus simboliza na expressão salvar a vida a 
procura ansiosa dos gozos que a matéria 
oferece e que desviam por completo o 
homem da espiritualidade. Ao acumular 
fortuna e gozar a vida, o homem se 
esquece de cuidar da parte divina que 
possui. Os gozos imorais, os vícios, a 
dedicação às coisas materiais como única 
finalidade da vida, perdem a alma, porque a 
fazem recair nos círculos das 
reencarnações dolorosas, até que o 
sofrimento a depure e desperte nela o 
desejo de trabalhar para sua elevação 
espiritual. 

Perder a vida por amor de Jesus é lutar por 
espiritualizar-se, seguindo os preceitos 
evangélicos. Nesse caso, o que se perde 
em materialidade, ganha-se em 
espiritualidade. E quem procura 
espiritualizar-se, enriquece sua alma com 
as virtudes que a levarão à ascensão. 



Jesus vir na glória de seu Pai significa o 
triunfo dos ensinamentos que nos 
trouxe e a aplicação deles pela 
humanidade. Realmente esses 
ensinamentos aos poucos conquistarão 
a terra, e a humanidade, mais 
compreensível e mais adiantada 
espiritualmente, os tomará por lei. 
Então o reino de Deus estará 
estabelecido na terra, e Jesus 
resplandecerá gloriosamente no 
coração dos homens. 

Os santos ou anjos são espíritos 
superiores, colaboradores de Jesus, 
aos quais está atribuída a tarefa de 
examinarem o estado espiritual de cada 
um de nós ao desencarnar. De acordo 
com o progresso que tivermos 
conquistado durante nossa encarnação 
e com as obras que tivermos praticado, 
eles determinarão o que deveremos 
fazer nas futuras encarnações que nos 
aguardam e nas quais colheremos os 
frutos de nossas obras. 



Deus Deus
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Homem

“Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si 
mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me”.

Jesus
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GANHAR
“Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua 

alma”? 

As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. 
Entretanto, o espírito humano permanece no Planeta em busca de 
alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento 
para a vida eterna. 

O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca 
disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Se Deus lhe 
concede bastante saúde física, costuma usá-Ia na aquisição da 
doença destruidora; se consegue amealhar possibilidades financeiras, 
tenta atravessar os interesses alheios. 

O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-
se despida de objetivos e aspirações de ganho; salientou apenas que 
o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros 
almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. 

Se teus desejos repousam nas aquisições passageiras ou a patrimônios 
fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão 
espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e 
perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. 

Emmanuel



Conclusão
Está em nossas mãos o caminho que queremos seguir. Negar-
se a si mesmo é entender que não somos o centro do universo. 
Que devemos buscar nossa melhoria material, nosso c onforto, 

mas este não deve ser o principal objetivo da vida.  Caso 
contrário, nossa existência será totalmente voltada  à matéria, e 

mesmo que ganhemos muito com isso financeiramente, 
estaremos arriscados a perder o que de mais valioso  viemos 

buscar nesta encarnação: o conhecimento espiritual e a prática 
do bem ao próximo. Diz Jesus que devemos "perder" a  nossa 

vida. Não que devemos nos transformar em alienados,  que 
rezam o dia todo. Devemos viver no mundo e cumprir nossas 

obrigações sociais e profissionais da melhor maneir a possível. 
Mas devemos ter tempo suficiente para buscar nosso 

aprendizado espiritual. 
Assim, estaremos alimentando nossa alma com o que r ealmente 
a satisfaz: o progresso moral e intelectual, objeti vo principal de 

nossa existência terrena. 
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