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Mateus 10

� 16 Eis que vos envio como ovelhas ao meio de 
lobos; portanto, sede prudentes como as 
serpentes e simples como as pombas.



Jesus nos recomenda que sejamos simples como as 
pombas. Pois simboliza a humildade de que devemos 
nos revestir no desempenho do labor de nosso 
aperfeiçoamento espiritual; porque aos humildes nun ca 
faltará o auxílio do Altíssimo. E nossa humildade s erá 
provada diante dos reveses da vida. Entretanto, Jes us 
quer também que tenhamos a prudência das serpentes.  
Com isso ele nos adverte que exerçamos contínua e 
enérgica vigilância sobre nós próprios, a fim de qu e as 
tentações do mundo, quais lobos vorazes, não inutili zem 
nossa encarnação.

No que se refere ao trabalho espiritual, essa adver tência de 
Jesus é profunda. É fora de dúvida que o trabalhado r do 
Evangelho viverá continuamente assediado pelas forç as 
das trevas, as quais tentarão freqüentemente desviá -lo 
da tarefa. 

A Humildade e a Prudência



Mateus 10

� 17 Acautelai-vos dos homens; porque eles vos 
entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas 
suas sinagogas;

� 18 e por minha causa sereis levados à presença 
dos governadores e dos reis, para lhes servir de 
testemunho, a eles e aos gentios.



Pregando uma doutrina de paz e de igualdade, de 
amor, de fraternidade e de perdão, entre homens 
que cultuavam a guerra, o ódio, a vingança e os 
rígidos preconceitos sociais, os discípulos 
levantariam contra si a perseguição de todos os 
espíritos que se compraziam na ignorância ou 
que usufruíam proveitos dela. 

A História nos conta que as predições de Jesus se 
realizaram. Ainda hoje as perseguições não 
cessaram. Onde quer que se erga uma voz 
concitando os homens à prática do Evangelho 
em toda sua pureza e simplicidade, é certo aí 
acorrerem muitos para abafá-la. 

Avisos - As perseguições



Mateus 10

� 19 Mas, quando vos entregarem, não cuideis 
de como, ou o que haveis de falar; porque 
naquela hora vos será dado o que haveis de 
dizer.

� 20 Porque não sois vós que falais, mas o 
Espírito de vosso Pai é que fala em vós.



Os pregadores do Evangelho eram médiuns e, por 
isso, no momento de responderem a seus 
algozes, eram assistidos por espíritos de 
elevada hierarquia espiritual, que lhes sugeriam 
as palavras, a serem proferidas. 

Após ouvirem as pregações, o povo voltava para 
suas casas pensativo e indagando de si para si: 
- Que nova religião será essa cujos adeptos são 
sinceros diante das violências e até da morte?

E todos queriam conhecê-la.

Encorajamentos - A assistência espiritual



Mateus 10

� 21 Um irmão entregará à morte a seu irmão, e 
um pai a seu filho; e filhos se levantarão contra 
os pais e os matarão.



Nas perseguições e nas lutas religiosas a que o mun do tem 
assistido, o fanatismo religioso quase sempre armou  os 
braços dos membros de uma mesma família, uns contra  
os outros. Pelo lado moral, houve profundo choque e ntre 
os adeptos do Cristianismo nascente e os outros cre dos, 
gerando-se assim a guerra de religiões dentro de um  
mesmo lar.

Um lar não se domina pela violência. Dominar um lar  pela 
violência é tiranizar a família. Um lar se domina pe lo 
Amor, daí ser grande a responsabilidade dos pais ne ste 
assunto.

Jesus nos fala que sua doutrina causaria divisões n a 
família, trazendo para o seio dela muitas lutas. Ele  sabia 
que os membros mais evoluídos querendo impulsionar a 
evolução dos retardatários, entrariam em choque com  
eles e teriam de trabalhar arduamente para obterem 
êxito.

Lutas dentro das famílias



Mateus 10

� 22 E sereis odiados de todos por causa do meu 
nome, mas aquele que perseverar até o fim, 
esse será salvo.



Jesus precavém os discípulos contra o orgulho e os 
preconceitos sociais que separam as criaturas. Como  
eles pregariam a extinção do orgulho e lutariam con tra 
os preconceitos sociais, ensinando aos homens que 
todos são irmãos, filhos do mesmo Pai, atrairiam so bre 
si a cólera de grande numero daqueles que não estav am 
preparados para compreendê-los.

O orgulho, gerando os preconceitos sociais, tem 
prejudicado constantemente o cumprimento desta lei da 
fraternidade.

E os orgulhosos se revoltam contra os que lhes fala m da 
doutrina de Jesus, porque ela lhes relembra a 
humildade da qual se afastaram. E por isso o nome d o 
Mestre traria o desprezo para os discípulos.

O orgulho atraindo o ódio



Mateus 10

� 23 Quando, porém, vos perseguirem numa 
cidade, fugi para outra; porque em verdade vos 
digo que não acabareis de percorrer as cidades 
de Israel antes que venha o Filho do homem.



Jesus toma Israel como o símbolo do mundo ao qual v inha 
ser pregado o Evangelho. E recomenda a seus 
discípulos que não interrompam o labor evangélico p or 
coisa alguma, nem mesmo por causa das perseguições 
que sofreriam. Conquanto, materialmente falando, nã o 
houvesse possibilidade de os discípulos percorrerem  
todas as cidades do planeta, nem por isso elas fica riam 
esquecidas. 

Uma legião de espíritos desencarnados estava incumb ida 
de levar o Evangelho aos mais afastados recantos do  
globo, suscitando trabalhadores onde fossem 
necessários, preparando assim, o advento do Filho d o 
Homem, isto é, do reinado espiritual de Jesus, em t odos 
os corações.

A propagação do Evangelho
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