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Quando Jesus convoca os seus discípulos para pregar o evangelho, ele dá algumas instruções de como 

devem proceder. Jesus enfatiza que não deve haver inquietação pela posse do ouro, que não se deve 

reunir provisões materiais para o trabalho a ser realizado, mas simplesmente seguir em frente: 

                     “Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. - Não 

prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que 

trabalha merece ser alimentado.” 

     Como Kardec enfatiza, os costumes da época permitiam esse tipo de despreocupação, mas o que 

permanece substancial nesse ensino é o sentido moral, que pode ser aplicado em todos os tempos.  

     Com efeito, este ensino quer dizer também o seguinte: antes de tudo, se entregue ao trabalho, não 

espere as condições mais propícias; simplesmente age, pois o que precisares, vos chegará 

naturalmente. Na verdade, é uma disposição moral que podemos designar como uma prontidão para o 

trabalho, uma confiança na providência, como diz Kardec: 

                                             “Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à Providência; depois, 

estes nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem; era um meio de distinguir os 

caridosos dos egoístas...” 

     Em meio ao trabalho que o homem tem que realizar, ele deve confiar na providência divina; sem 

negligenciar a parte lhe cabe, deve sentir que ela o sustenta e o assisti em suas dificuldades. Essa 

entrega à providência divina não deve ser irrefletida nem leviana, ela deve fomentar a humildade, pois 

faz considerar que para além do esforço próprio, reside e abarca a tudo a imensa e infinita solicitude 

de Deus. 

     Em seguida, Jesus concede uma segunda orientação:  

                           “Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo 

dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés.” 

     Isso caracteriza o novo Espírito que deve animar o trabalho de propagação da palavra do Reino; 

não é mais a imposição, a violência da palavra, mas a brandura e a persuasão: 

                                    “Quanto àqueles que não quisessem nem os receber, nem os escutar, disse aos seus 

apóstolos para os maldizerem, se imporem a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? 

Não; mas para irem pura e simplesmente para outro lugar, e procurar as pessoas de boa vontade.” 



     Também o Espiritismo deve seguir estritamente este espírito de brandura, respeitar as sinceras 

convicções religiosas que auxiliam o homem no caminho do bem, e sempre pretender a formação da 

convicção racional.  

                                        “Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência; 

não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa; não lanceis anátema sobre aqueles que não 

pensam como vós; acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras 

do Cristo; outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura.” 
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