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Mateus 7
� 12 Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos 

façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. 
� 13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e 

espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os 
que entram por ela; 

� 14 E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva 
à vida, e poucos há que a encontrem. 

� 15 Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós 
vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos 
devoradores. 

� 16 Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas 
dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? 

� 17 Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a 
árvore má produz frutos maus. 



Mateus 7

� 18 Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má 
dar frutos bons. 

� 19 Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no 
fogo. 

� 20 Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 
� 21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino 

dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está 
nos céus. 

� 22 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não 
profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não 
expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas 
maravilhas? 

� 23 E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-
vos de mim, vós que praticais a iniqüidade.



Lei de Causa e Efeito
Dizendo-nos Jesus, que esta é a lei 
e os profetas, quis dizer-nos que 
este mandamento resume toda a 
lei divina e tudo quanto os profetas 
ensinaram. É a Lei de Causa e 
Efeito. A toda causa corresponde 
um efeito, o qual será sempre da 
mesma natureza da causa que o 
originou. Cada um colherá, 
segundo o que plantar.
Portanto, se quisermos ser felizes 
no futuro, comecemos a fazer o 
bem daqui por diante, pois 
sabemos que o mal que fizemos 
em existências passadas é a raiz 
de nossos problemas no presente.



Jesus, no Evangelho, usou a 
imagem da porta estreita para se 
referir às dificuldades que 
enfrenta todo aquele que decide 
combater as próprias 
imperfeições, buscando 
progredir espiritualmente.
A porta estreita é o caminho 
verdadeiro e que está longe das 
ilusões em que normalmente nos 
enveredamos, é o dever, a boa 
conduta, o amor fraternal. 
Com o tempo, o nosso dever se 
transformará no nosso querer. 

Porta estreita



Dificuldade na Evolução

Já a porta larga é o caminho 
da sedução, pois nela 
encontramos a satisfação 
dos desejos inferiores, como 
orgulho, vaidade, egoísmo, 
violência, sensualidade, 
desonestidade. É roteiro fácil 
do espírito pelo caminho do 
erro e da perdição.
O caminho do 
aperfeiçoamento é difícil e é 
imprescindível o esforço para 
passar pela porta estreita e 
criar condições para a 
evolução de nosso espírito.



São encontrados em toda parte 
e nas mais diversas áreas, 
sejam nos templos religiosos, 
nas ciências, na imprensa, etc. 
Semeiam a descrença e 
destroem as energias 
espirituais de quem os escuta. 
Apresentam -se revestidos de 
nobres títulos do saber 
humano, o que faz com que a 
funesta ação deles se exerça 
amplamente. Há ainda aqueles 
que se encontram entre os 
desencarnados, e utilizam sua 
influência para desvirtuar os 
trabalhos mediúnicos.

Os falsos Profetas

Os falsos profetas são 
todos aqueles que 
trabalham contra os 
ensinamentos de Jesus 
e procuram perpetuar 
na terra a ignorância 
espiritual. 



Frutos do Espírito
O fruto do homem é sua 
essência, é o trabalho, é o bem 
praticado.
Portanto, quem busca bens 
terrenos como retribuição de 
bens espirituais que pretende 
estar distribuindo, quem exige 
confortos e comodidades, 
atenções e consideração dos 
outros, quem se confessa 
superior e melhor que os 
outros, estão no caminho 
errado, pois fará muito barulho 
e chamarão a atenção, mas 
não modificarão os corações e 
inteligências que estão 
ouvindo. 

"Por seus frutos os 
conhecereis“, pois o fruto 
é o produto da árvore, 
que lhe resume e sintetiza 
a essência, para produzir 
amanhã nova árvore. 



Não são os rótulos religiosos 
que abrem as portas dos 
planos felizes do Universo, 
nem as palavras piedosas que 
se pronunciam, nem as obras 
que se praticam, quando são o 
orgulho ou a hipocrisia que as 
ditam ou inspiram.
Jesus coloca na categoria de 
obras da iniquidade mesmo as 
boas obras quando praticadas 
sob a tutela destas duas 
imperfeições.
Devemos praticar o bem pelo 
bem, sem outro qualquer 
motivo oculto.

Rótulos
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