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     A propagação da verdade espiritual é feita em virtude de uma necessidade existencial, e não por 

causa de algum merecimento. Jesus está no mundo para curar e regenerar o gênero humano, e não 

para simplesmente recompensá-lo de um árduo trabalho espiritual que ainda está por ser feito.  

     Os que acolhem o seu ensino, reconhecem a sua verdade e dele se beneficiam, devem também se 

tornar os seus propagadores. E a primeira forma de propagação da verdade é a sua confissão entre os 

homens. Confessar Jesus Cristo na sua realidade mais imediata, mais cotidiana. 

     Se o orgulho nos faz restringir os primores da verdade apenas aos mais dignos, segundo nosso 

pensamento pervertido, a covardia, por sua vez, revela um sentimento vergonhoso de fraqueza ante 

as circunstâncias adversas.  

     O que pode ser mais importante que a verdade, que a caridade, que a salvação da alma, que o 

reino de Deus? Muitas vezes ainda o orgulho e a vaidade se encontram acima do supremo bem, 

ocupam o centro do coração, de modo que as primeiras circunstâncias que nos convocam para 

testemunhar a verdade acabam revelando a covardia com a qual embalamos a nossa fé em Jesus 

Cristo.  

     É necessário ter a coragem da fé, ou seja, a firmeza de apresentar e sustentar os ensinos de Jesus 

como o conjunto de nossas crenças mais valiosas sobre a vida. Se nas circunstâncias adversas a fé é 

facilmente colocada de lado, silenciada pelo alarido do mundo, então negamos o Cristo e a nós 

mesmos, pois a nossa individualidade só pode ser forjada e se libertar sob a luz da eternidade que 

acabamos de desprezar em troca do consentimento dos homens.  

     Quando Jesus diz que renegará perante Deus aquele que o renega diante dos homens, não é por 

causa de algum ressentimento que assim o faz, mas porque simplesmente não se pode aceitar no 

reino da verdade aquele que a nega, a despreza, a oculta, para não sofrer as represálias dos homens. 

O que assim procede preferiu, na verdade, o consentimento dos homens e a negação de Deus.  

     Portanto, ter a coragem da fé é uma das principais condições para a propagação da verdade no 

mundo, por parte dos homens. Por meio dela, todos podem dar testemunho da verdade na realidade 

cotidiana em que estão inseridos. Com ela provamos a firmeza de nossa adesão à verdade, 

independente das circunstâncias adversas e dos sofrimentos que podem suscitar o testemunho da 

verdade em um mundo de ilusões e paixões inferiores.  
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