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     No processo da revelação divina, o povo judeu tem um grande destaque, pois há séculos eles vão 

sendo preparados pelos profetas. Não são alguns homens eminentes e em diferentes culturas que 

concebem um Deus único, mas é um povo inteiro criado sob à luz da unicidade divina e também que 

aguardava o messias. 

     Quando Jesus instrui os seus doze apóstolos para que iniciem a propagação de seus ensinos, ele é 

bem categórico, dizendo: “não vades aos gentis, e não entrei na cidade dos samaritanos...” A 

propagação dos ensinos deve se iniciar entre o povo Judeu, porque estes já estão sendo preparados de 

modo mais cuidadoso desde que se libertaram da escravidão no Egito.  

     A verdade não deve ser ocultada, e a criatura é passível de conhecê-la, mas há as etapas do 

desenvolvimento do ser, que amplia progressivamente a capacidade de apreensão da verdade. Então, 

a determinação de Jesus visa atuar inicialmente em um terreno espiritual e mental mais propício a 

ordem dos ensinos que ele veio ministrar. Não se trata de um sociocentrismo religioso, onde se 

rejeitam e se excluem os outros que não pertencem a sua etnia, isso seria contrário a própria essência 

de seu ensino. 

     Em vários momentos Jesus destaca que a revelação divina é progressiva e condizente com a 

perfectibilidade humana: quando se refere ao passado, diz que veio completar a lei e os profetas, e 

quando de ocupa do futuro, promete o Espírito de Verdade, que trará novos ensinos e restabelecerá o 

verdadeiro sentido.  

     Para que haja esse caráter progressivo da revelação é necessário que haja a continuidade do ser 

nas diferentes épocas da história, uma solidariedade entre passado, presente e futuro radicada nos 

indivíduos que recebem a revelação. Portanto, o fenômeno da reencarnação está implícito nos 

próprios meios em que opera a providência divina no esclarecimento espiritual dos homens.  

     Deus esclarece pessoas, indivíduos, e não a humanidade, que é uma mera abstração. E essas 

pessoas se desenvolvem no tempo, ora sob a luz de Jesus, ora sob a instrução do Espírito de Verdade. 

É a perfectibilidade e a continuidade do ser nas diferentes épocas que justificam o caráter 

progressivo da revelação divina.  

     Os pagãos não estão excluídos, também são objetos da solicitude divina. Apenas se apresentavam 

em condições menos propícias para receber os aspectos novos da verdade. Mas logo surgirá Paulo, o 

apóstolo dos gentios. 



     “(...) Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda 

bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa; por isso, lhes disse: ide às ovelhas desgarradas da casa de 

Israel; quer dizer, ide semear um terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu 

tempo; mais tarde, com efeito, no próprio centro do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz.” 
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