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     Esta condição humana específica, num mundo de provas e expiações, é a condição da queda, da 

degradação do homem pelo orgulho e egoísmo, da saída do caminho reto que leva ao reino de Deus. 

Por isso, não é exagero dizer que o advento de Jesus Cristo na Terra tem também um caráter de 

resgate e de cura profunda, ou regeneração do gênero humano. Sem Jesus, não haveria o caminho 

para superar a condição de queda e perversão da natureza humana.  

     Os fariseus, que representam a hipocrisia religiosa, julgam que Jesus, enquanto mestre da lei, não 

deve ensiná-la aos que tem “má vida” e, antes, nem com eles se misturar, e sim desprezá-los. Isso 

pressupõe que Deus condiciona o seu ato de bondade e de misericórdia à dignidade e merecimento 

moral dos homens. Mas Jesus veio a Terra não porque há merecimento, mas porque há necessidade – 

não são os doentes que necessitam de médico? 

     A bondade de Deus está antes de qualquer tipo de merecimento, de dignidade conquistada, isso 

caracteriza a sua solicitude e misericórdia divinas. A instrução e o consolo que Jesus dispensa visa 

regenerar os homens, os Espíritos transviados, e não recompensar o esforço moral. Enquanto os 

fariseus querem reservar a luz divina no círculo estreito das pessoas supostamente puras e dignas, 

Jesus se mistura com os sofredores e pecadores do mundo, oferecendo o caminho da transformação 

moral e elevação espiritual.  

     Essa é a marca patente do cristianismo nascente: resgatar a humanidade decaída, procurar os que 

sofrem, socorrer os que se perdem no labirinto dos vícios, mostrar o caminho da regeneração. Os 

fariseus se fazem juízes, enquanto Jesus se faz o Consolador, o dispensador das bem-aventuranças. 

     Do mesmo modo, Kardec encara o problema da mediunidade: ela não é concedida porque os 

homens estão cheios de dignidade e santidade, não. Ela é uma concessão da providência divina, 

como meio de instrução e trabalho para que o médium melhore a si mesmo se tornando útil ao seu 

próximo. Novamente, é a bondade de Deus indo ao encontro dos transviados:  

                    “Se o poder de comunicar-se com os Espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que 

ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem 

distinção, a fim de que os Espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, 

ao pobre ao rico: aos virtuosos, para os fortalecer no bem, e aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não 



são os doentes que precisam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do 

socorro que pode tirá-lo da lama?” 

 

Referência: 

Não são aqueles que estão bem que tem necessidade de médico. Não coloqueis a candeia sob o 

alqueire, Cap. 24. O evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec.  


