
“Semeia a boa semente”

André Brandão – Irmão Estevão 06.03.2020



Mateus 13:24-30
Rembrandt (1606-1669) 

Louvre Paris.

Jesus propôs-lhes outra parábola: O Reino dos céus é
semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em
seu campo.

Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu
inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu.

O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio.

Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: - Senhor, não
semeaste bom trigo em teu campo? Donde vem, pois, o joio?

Disse-lhes ele: - Foi um inimigo que fez isto! Replicaram-lhe: -
Queres que vamos e o arranquemos?

Não, disse ele; arrancando o joio, arriscais a tirar também o
trigo.

Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi
aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o
queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro.



CAPÍTULO XVIII
MUITOS OS CHAMADOS, POUCOS OS ESCOLHIDOS

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS - Dar-se-á àquele que tem
Um Espírito amigo. (Bordéus, 1862.)

Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos
arados e das vossas charruas; lavrai os vossos
corações; arrancai deles a cizânia; semeai a
boa semente que o Senhor vos confia e o
orvalho do amor lhe fará produzir frutos de
caridade.



O Espírito de Verdade
CAPÍTULO VI – O CRISTO CONSOLADOR

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS – Advento do Espírito de Verdade

Sinto-me por demais tomado de compaixão
pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza
imensa, para deixar de estender mão
socorredora aos infelizes transviados que,
vendo o céu, caem nos abismos do erro.
Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos
são reveladas; não mistureis o joio com a boa
semente, as utopias com as verdades.



Prolegômenos
(Amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à 

compreensão de um livro; introdução, prefácio.)

São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo,
São Luís, O Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon,
Franklin,Swedenborg, etc., etc.



Allan Kardec – Livro dos Médiuns: Capítulo XXXI – Dissertações Espíritas.

NOTA. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade
Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito nos não permite
reproduzir, senão sob todas as reservas, tão grande seria o insigne favor da sua
autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado demais, em comunicações
evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum
duvidamos de que ele possa manifestar-se; mas, se os Espíritos verdadeiramente
superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, (...). Por estas
considerações, é que nós temos abstido sempre de publicar o que traga esse nome.
E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante a publicações
deste gênero, que apenas para o amor-próprio têm autenticidade e cujo menor
inconveniente é fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como já dissemos,
quanto mais elevados são os Espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança
devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. (...). Na comunicação acima apenas
uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem e das
ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem ela traz o
nome não a renegaria.



Venho, como outrora aos transviados filhos de
Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as
trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez
antigamente a minha palavra, tem de lembrar
aos incrédulos que acima deles reina a
imutável verdade: o Deus bom, o Deus
grande, que faz germinem as plantas e se
levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal.

O Espírito de Verdade
CAPÍTULO VI – O CRISTO CONSOLADOR

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS – Advento do Espírito de Verdade. Item 5

O Espírito de Verdade – Circunstâncias excepcionais
“A Boa Semente”



EURÍPEDES BARSANULFO,  Manoel P. de Miranda, p. 316.

“A boa semente...”

Apesar das Suas magníficas lições, o ser
humano alterou o rumo da Sua proposta de lídima
fraternidade, promovendo guerras de extermínio,
elaborando castas separatistas, elegendo ilusões
para a conquista do reino terrestre... Sabendo, por
antecipação, dessa peculiaridade da alma humana,
o Mestre prometeu o Consolador que viria para
erguer em definitivo os combalidos na luta,
permanecendo com as criaturas até o fim dos
tempos...



EURÍPEDES BARSANULFO,  Manoel P. de Miranda, p. 316.

E o Consolador veio.

Ao ser apresentado no Espiritismo,
surgiram incontáveis possibilidades de
edificação humana, pelo fato de a Doutrina
abarcar os vários segmentos complexos e
profundos da Ciência, da Filosofia e da Religião,
contribuindo (...) para o desenvolvimento dos
valores eternos e a consequente consolidação
do reino de Deus na Terra.

“A boa semente...”



O Espírito de Verdade – Circunstâncias excepcionais

“Meditai sobre as coisas que vos são reveladas...”

“Lavrai os vossos corações; arrancai deles a 
cizânia...”

“Não mistureis o joio com a boa semente...”

1. Botânica: Planta gramínea, nociva, que nasce entre o trigo – Joio.
2. Falta de concordância ou de harmonia; desarmonia, discórdia.

O Espirito de Verdade:
Espiritismo



Eurípedes Barsanulfo – Capítulo 22: Lições de Sabedoria. Janeiro de 2001

Como consequência dessa atitude
enferma estão desencarnando muito mal,
incontáveis trabalhadores das lides espíritas
que, ao inverso, deveriam estar em condições
felizes. O retorno de expressivo número deles
ao Grande Lar tem sido doloroso e angustiante,
conforme constatamos nas experiências
vivenciadas em nossa Esfera de atividade
fraternal e caridosa. O silêncio em torno da
questão já não é mais possível.

“Lavrai os vossos corações; arrancai deles a cizânia...”



Quando, porém, deveriam estar modificados os
rumos convencionais e estabelecidos a
fraternidade, a solidariedade, a tolerância, o
trabalho de amor na família que se expande,
começam a surgir desavenças, ressentimentos,
conflitos, campanhas de perturbação e ataques
grosseiros, repetindo-se as infelizes disputas
geradas pelo egoísmo e pela vã cegueira das
paixões dissolventes, conforme ocorreu no passado
com o Cristianismo, destruindo a sementeira ainda
não concluída e ameaçando a ceifa que prometia
bênçãos.

Eurípedes Barsanulfo – Capítulo 22: Lições de Sabedoria. Janeiro de 2001

“Lavrai os vossos corações; arrancai deles a cizânia...”



Eurípedes Barsanulfo – Capítulo 22: Lições de Sabedoria. Janeiro de 2001

Quando, porém, deveriam estar modificados os
rumos convencionais e estabelecidos a
fraternidade, a solidariedade, a tolerância, o
trabalho de amor na família que se expande,
começam a surgir desavenças, ressentimentos,
conflitos, campanhas de perturbação e ataques
grosseiros, repetindo-se as infelizes disputas
geradas pelo egoísmo e pela vã cegueira das
paixões dissolventes, conforme ocorreu no passado
com o Cristianismo, destruindo a sementeira ainda
não concluída e ameaçando a ceifa que prometia
bênçãos.

“Lavrai os vossos corações; arrancai deles a cizânia...”



Manoel Philomeno de Miranda – Capítulo 1, P. 9.

O Espiritismo, por sua vez, vem sendo
sacudido por tormentas internas no movimento,
gerando dissensões, filhas diletas da presunção,
chegando-se ao ponto de contestar as bases da
Codificação, ou apresentando-se falsas técnicas
travestidas de científicas, de experiências pessoais,
de informações mediúnicas não confirmadas pela
universalidade do ensino. (...).

“Conforme ocorreu no passado com o Cristianismo...”

“Não mistureis o joio com a boa semente...”



Manoel Philomeno de Miranda – Capítulo 1, P. 19.

Torna-se imprescindível o retorno às
fontes evangélicas e às origens do movimento
doutrinário totalmente destituído de autoridades,
de especialistas, de detentores de títulos
universitários e arrogância intelectual, volvendo-
se à simplicidade e ao serviço eminentemente
cristão.

“Não mistureis o joio com a boa semente...”



Cartas e Crônicas 
Irmão X (Humberto de Campos).
Capítulo 28: Kardec e Napoleão. 

(...) O celeste emissário, sorrindo com naturalidade,
ergueu-o, de pronto, e procurava abraçá-lo, quando o Céu
pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e
doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada
melodia da fonte, exclamou para o Napoleão, que parecia
eletrizado de pavor e júbilo, ao mesmo tempo:

- Irmão e amigo ouve a verdade, que te fala em meu
espirito! Eis-te à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide
do Cristo, descerrará para a Terra atormentada um novo
ciclo de conhecimento...

Reuniu-se, na noite de 31 de Dezembro de 1799, no
coração da latinidade, nas esferas Superiores, grande
assembleia, de espíritos sábios e benevolentes, para
marcarem a entrada significativa do novo século.

“O verdadeiro papel...”



Capítulo I
Caráter da Revelação espírita

Item 56  
23. Nota de Allan Kardec

Caminhando de par com o progresso, o
Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se
novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro
acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria
nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a
aceitará. 23

Essas declarações, aliás, não são novas; temo-las
repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos,
para que não paire nenhuma dúvida a tal respeito.
Além disso, elas nos mostram o verdadeiro
papel que nos cabe, único que ambicionamos:
o de mero trabalhador.

“O verdadeiro papel...”



“Assemelham-se a pequeninas
pedras que, colocadas debaixo da
roda de uma grande viatura, não a
impedem de avançar.”

Capítulo VIII – Da lei do progresso. Marcha do Progresso – Q. 782.

Não há homens que de boa-fé obstam ao
progresso, acreditando favorecê-lo, porque,
do ponto de vista em que se colocam, o veem
onde ele não existe?

UM ALERTA:



Capítulo 8 
As atividades prosseguem

Como a Lei Divina é de amor, embora
também de justiça, mas nunca de vingança ou de
impiedosa cobrança dos erros praticados,
sempre interfere mediante recursos inesperados.
Para os transeuntes do corpo, essas terapias
parecem desgraças, por somente verem o lado
material da existência, enquanto que, em
realidade, são salvadoras.

— Dentro desse raciocínio, podem os
benfeitores espirituais conduzir os pacientes
rebeldes a uma desencarnação antecipada?

UM ALERTA:

Exemplo: Dr. Marco Aurélio



Capítulo 8 
As atividades prosseguem

— Sem qualquer duvida! Não são poucas
as existências humanas que, para serem
impedidas as sequências de disparates, têm o
seu curso interrompido, assim beneficiando
esses Espíritos rebeldes, teimosos e insanos.

UM ALERTA:



Capítulo 8 
As atividades prosseguem

O mesmo ocorre em relação a alguns
missionários do bem, que empolgados pelas
realizações executadas, desviam-se um pouco
do ministério, passando a direcionar o trabalho
para os impositivos dominantes na Terra.
Objetivando lhes a felicidade, são convocados
ao retorno, mediante enfermidades breves,
acidentes orgânicos ou não, de forma que não
prejudiquem a obra realizada, impondo-lhe
características pessoais. Muitos abnegados
trabalhadores da verdade, para a sua própria
ventura, têm sido chamados de volta, antes do
prazo estabelecido para a desencarnação...

UM ALERTA:



Capítulo 8 
As atividades prosseguem

O mesmo ocorre em relação a alguns
missionários do bem, que empolgados pelas
realizações executadas, desviam-se um pouco
do ministério, passando a direcionar o trabalho
para os impositivos dominantes na Terra.
Objetivando lhes a felicidade, são convocados
ao retorno, mediante enfermidades breves,
acidentes orgânicos ou não, de forma que não
prejudiquem a obra realizada, impondo-lhe
características pessoais. Muitos abnegados
trabalhadores da verdade, para a sua própria
ventura, têm sido chamados de volta, antes do
prazo estabelecido para a desencarnação...

O ERRO:



“Totalmente destituído de autoridades, de
especialistas, de detentores de títulos universitários e
arrogância intelectual, volvendo-se à simplicidade...”

204 – A alma humana poder-se-á elevar
para Deus, tão-somente com o progresso
moral, sem os valores intelectivos?

O sentimento e a sabedoria são as duas
asas com que a alma se elevará para a
perfeição infinita.Emmanuel 

O Consolador 
Intelectualismo



No círculo acanhado do orbe terrestre,
ambos são classificados como adiantamento
moral e adiantamento intelectual, mas, como
estamos examinando os valores propriamente
do mundo, em particular, devemos reconhecer
que ambos são imprescindíveis ao progresso,
sendo justo, porém, considerar a superioridade
do primeiro sobre o segundo...

Emmanuel 
O Consolador 

Intelectualismo



..., porquanto a parte intelectual sem a
moral pode oferecer numerosas perspectivas
de queda, na repetição das experiências,
enquanto que o avanço moral jamais será
excessivo, representando o núcleo mais
importante das energias evolutivas.

Emmanuel 
O Consolador 

Intelectualismo



..., porquanto a parte intelectual sem a
moral pode oferecer numerosas perspectivas
de queda, na repetição das experiências,
enquanto que o avanço moral jamais será
excessivo, representando o núcleo mais
importante das energias evolutivas.

Emmanuel 
O Consolador 

Intelectualismo



Joanna de Angelis. 
Jesus e o Evangelho 

À luz da psicologia profunda. 
Capítulo 27: Últimos e primeiros 

.

Sucede que muitos desses trabalhadores, ora
engajados na renovação, retornaram ao proscênio
terrestre para darem cumprimento aos deveres que
ficaram interrompidos na retaguarda, em outras
reencarnações fracassadas, (...).

Repetem hoje as experiências malogradas
anteriormente. Sem qualquer desconsideração pelos
diferentes credos religiosos e filosofias existentes, aos
espíritas conscientes da sua responsabilidade - aqueles
mesmos que se equivocaram e agora recomeçam em
condições melhores – cabem neste momento graves
compromissos que não podem nem devem ser
postergados, (...).

“Repetindo-se as infelizes disputas geradas pelo egoísmo e pela vã cegueira das 
paixões dissolventes , conforme ocorreu no passado com o Cristianismo...”



O Espírito de Verdade
CAPÍTULO VI – O CRISTO CONSOLADOR

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS – Advento do Espírito de Verdade. 
Item 5

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro
ensinamento; 

instruí-vos, eis o segundo.”

“Semeia a boa semente...”

“O avanço moral jamais será excessivo, 
representando o núcleo mais importante...”



Lucas – capítulo 6: versículo 45.

São Lucas
mostrando uma pintura de Maria, por Guercino (Pintor do Barroco italiano)

“O homem bom, do bom tesouro do
seu coração, tira o bem e o homem mau,
do mau tesouro tira o mal; porque a sua
boca fala o de que está cheio o coração.”

“Semeia a boa semente...”

“O avanço moral jamais será excessivo, 
representando o núcleo mais importante...”



Lucas – capítulo 6: versículo 45.

São Lucas
mostrando uma pintura de Maria, por Guercino (Pintor do Barroco italiano)

“O homem bom, do bom tesouro do
seu coração, tira o bem e o homem mau,
do mau tesouro tira o mal; porque a sua
boca fala o de que está cheio o coração.”

“Semeia a boa semente...”

“O avanço moral jamais será excessivo, 
representando o núcleo mais importante...”



A Doutrina Espírita, no entanto,
portadora das informações que oferecem
segurança e harmonia íntima, requer
demorado estudo e bem estruturada
reflexão, para melhor assimilada e mais
facilmente vivida...

Joanna de Ângelis. Capítulo 19 – Convite ao estudo

CONCLUSÃO

“Lavrai os vossos corações, 

(...) semeia a boa semente...”



O Centro Espírita Dialógico: um olhar para o mundo regenerador
Reformador – Dezembro de 2019

José Carlos da Silva Silveira csilveira440@gmail.com

O Centro Espírita que se tornar, por assim
dizer, dialógico, isto é, que construir, por meio
do diálogo, vínculos de entendimento e
cooperação, terá seu olhar voltado para o
mundo regenerador, usufruindo, desde já, os
efeitos de uma convivência em que a palavra
amor “está escrita em todas as frontes”.

CONCLUSÃO

“Lavrai os vossos corações, (...) semeia a boa 
semente...”



CAPÍTULO XVIII
MUITOS OS CHAMADOS, POUCOS OS ESCOLHIDO

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS - Dar-se-á àquele que tem
Um Espírito amigo. (Bordéus, 1862.)

Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos
arados e das vossas charruas; lavrai os vossos
corações; arrancai deles a cizânia; semeai a
boa semente que o Senhor vos confia e o
orvalho do amor lhe fará produzir frutos de
caridade.

“Porque a sua boca fala o de que está cheio o coração.” 



FIM



EXTRAS



230 — Como iniciar o trabalho de
iluminação da nossa própria alma?

— Esse esforço individual deve
começar com o autodomínio, com a
disciplina dos sentimentos egoísticos e
inferiores, com o trabalho silencioso da
criatura por exterminar as próprias paixões.

Emmanuel, O CONSOLADOR, Trabalho, P, 135.

“O trabalho imediato...”



EMMANUEL, O Consolador, Cap. V, Evolução, Pergunta 255.

Urge, contudo, que os espiritistas
sinceros, esclarecidos no Evangelho,
procurem compreender a feição educativa
dos postulados doutrinários, reconhecendo
que o trabalho imediato dos tempos
modernos é o da iluminação interior do
homem, melhorando-se lhe os valores do
coração e da consciência.

“O trabalho imediato...”



Emmanuel – Terceira parte: Religião.

260 –Em face da Ciência e da Filosofia como
interpretar a Religião nas atividades da vida?

– Religião é o sentimento Divino, cujas
exteriorizações são sempre o Amor, nas expressões
mais sublimes. Enquanto a Ciência e a Filosofia
operam o trabalho da experimentação e do
raciocínio, a Religião edifica e ilumina os
sentimentos.

As primeiras se irmanam na Sabedoria, a
segunda personifica o Amor, as duas asas divinas
com que a alma humana penetrará, um dia, nos
pórticos sagrados da espiritualidade.



Emmanuel – Justiça Divina: Capítulo 5 – Espiritismo Explicando.

É necessário valorizar a Doutrina
que, generosamente, nos valoriza.
Sustentar lhe a integridade e a pureza,
perante Jesus que a chancela, é
procurar o nosso aperfeiçoamento e
trabalhar por nossa união.

“Semeia a boa semente...”



Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua
expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo
fim não poderemos atingir, legitimamente, sem
conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos
estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição
do mestre, com uma simples leitura vagamente
raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do
Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida.
Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado.
Um preceptor do mundo nos ensinará a ler; o Mestre,
porém, nos ensina a proceder, tornando-se nos, portanto,
indispensável a cada passo da existência.

EMMANUEL (Alcione), Segunda parte, Cap. III, p. 333.



Em nosso campo doutrinário, 
precisamos, em verdade, do 

ESPIRITISMO e do 
ESPIRITUALISMO, mas, muito 
mais, de ESPIRITUALIDADE.

Emmanuel 
Novo amigo



IRMÃO JACOB 
A luta continua – p.10.

Oh! Meus amigos do Espiritismo, que amamos
tanto! É para vocês que grafei estas páginas!(...)
Não se acreditem quitados com a Lei, por
haverem atendido a pequeninos deveres de
solidariedade humana, nem se suponham
habilitados ao paraíso, por receberem a
manifesta proteção de um amigo espiritual!

Ajudem a si mesmos, no desempenho das
obrigações evangélicas! Espiritismo não é
somente a graça recebida, é também a
necessidade de nos espiritualizarmos para as
esferas superiores.



Duas Alavancas?

Amor e Instrução constituem, por
conseguinte, duas alavancas, duas ferramentas
que devem estar noite e dia, nas mãos dos
Espíritas.



ÁUREO, Capítulo XI, O terceiro legado.

É ciência, porque investiga,
experimenta, comprova, sistematiza e
conceitua leis, fatos, forças e
fenômenos da vida, da natureza, dos
pensamentos e dos sentimentos
humanos.



ÁUREO, Capítulo XI, O terceiro legado.

É filosofia, porque cogita, induz e
deduz idéias e fatos lógicos sobre as
causas primeiras e seus efeitos
naturais; generaliza e sintetiza, reflete,
aprofunda e explica; estuda, discerne e
define motivos e conseqüências, comos
e porquês de fenômenos relativos à
vida e à morte.



ÁUREO, Capítulo XI, O terceiro legado.

É Religião, porque de suas constatações
científicas e de suas conclusões filosóficas
resulta o reconhecimento humano da
Paternidade Divina e da irmandade universal
de todos os seres da Criação, estabelecendo,
desse modo, o culto natural do amor a Deus
e ao próximo.


