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Mateus 5

� 38 Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente. 
� 39 Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se 

qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a 
outra; 

� 40 E, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, 
larga-lhe também a capa; 

� 41 E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai 
com ele duas. 

� 42 Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que 
quiser que lhe emprestes. 

� 43 Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o 
teu inimigo.



Mateus 5

� 44 Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os 
que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai 
pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais 
filhos do vosso Pai que está nos céus; 

� 45 Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, 
e a chuva desça sobre justos e injustos. 

� 46 Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? 
Não fazem os publicanos também o mesmo? 

� 47 E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que 
fazeis de mais? Não fazem os publicanos também assim? 

� 48 Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que 
está nos céus. 



Lei de Talião

No tempo de Moisés, 
aplicava-se a lei do talião, 
ou seja, olho por olho e 
dente por dente. Os povos 
da época eram rudes, 
primitivos e quase ferozes, 
não tendo compreensão 
alguma da espiritualidade. 
Por isso Moisés foi 
obrigado a recomendar-lhes 
que retribuíssem a violência 
pela violência, para que 
fossem contidos pelo medo 
de receberem o mesmo que 
fizessem aos outros.



A não resistência

Não resistir ao homem mal 
é não tentar mudar os 
outros, nem a si mesmo, à 
força. É uma atitude 
passiva, mas não apática, 
porém, interessada.
Voltar a outra face, sofrer 
prejuízos sem reclamar, é 
ainda condição do homem 
muito evoluído. Para os 
homens comuns já é um 
grande ganho não devolver 
o mal recebido, e sim, 
perdoar. 

Jesus porém, trouxe-nos 
outra interpretação acerca 
da “lei do talião”, para que 
não nos colocássemos no 
papel de julgador, pois a Lei 
de Ação e Reação se 
cumpriria mais cedo ou 
mais tarde.



Auxílio

Prestar auxílio a quem o 
solicita é uma lei divina. A 
quem nos pedir, quer sejam 
auxílios materiais ou 
espirituais, precisamos 
socorrer na medida de 
nossas possibilidades. 
Recusar ajuda, seja por dar 
ou emprestar, é agravar 
uma situação penosa em 
que se encontra um irmão.
Jesus nos ensina a colocar 
o pouco ou o muito que 
possuímos, a serviço da 
fraternidade universal.



Amor ao Próximo
O contato de um inimigo nos faz 
bater o coração de modo muito 
diverso quando comparado ao 
contato de um amigo.
Amar aos nossos inimigos é 
não ter sentimentos de ódio, de 
rancor, ou desejos de vingança. 
É perdoar as ofensas, sem 
pensamento oculto e sem 
condições. É retribuir o mal 
com o bem, sem a intenção de 
humilhá-los. Quem assim 
procede preenche as condições 
desse mandamento e passa a 
ter atitudes positivas, pondo em 
prática o amor ao próximo.

Amar os inimigos não é 
ter por eles uma afeição 
que não está na natureza, 
pois é praticamente 
impossível ter-se pelo 
inimigo a mesma afeição 
que se tem pelos amigos . 



Deus permite que os maus 
gozem dos bens da Natureza na 
mesma proporção que os bons, 
porque sabe que seus filhos 
rebeldes de hoje, por força da 
Lei do Progresso, serão bons 
no futuro, assim como os bons 
de hoje, já terão sido maus no 
passado.
O bem é a lei suprema do 
Universo. O mal é a ausência 
do bem.
Portanto, não devemos privar 
nossos inimigos de nosso 
amor, certos de que a Lei à qual 
todos estamos submetidos, 
farão deles nossos irmãos bem 
amados.

Lei do Progresso



O amor que o Pai Celestial 
consagra a seus filhos é igual para 
todos. Ele não ama mais um filho 
em detrimento de outro. Todos são 
amados por Deus, e a Divina 
Providência vela por eles, 
amparando e guiando para a 
Perfeição.
Para sermos perfeitos como nosso 
Pai Celestial, precisamos amar 
com o mesmo amor a todos os 
nossos irmãos, pois todos 
merecem nosso carinho.
Assim sendo, amando nossa 
imensa família humana, sem 
exceção de pessoas, estaremos 
sendo perfeitos como é perfeito 
nosso Pai, que está no céus.

Sede Perfeitos



Bibliografia

Pesquisas
Internet

Diversas e
Portal do Espírito

www.espirito.org.br

Livro
O Evangelho
dos Humildes

Eliseu
Rigonatti

Livro
O Evangelho

Segundo
O Espiritismo
Allan Kardec

O Livro
dos Espíritos
Allan Kardec


