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RECONCILIAÇÃO COM OS ADVERSÁRIOS
Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que ele não
vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metidos em prisão.
- Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil.
(S. Mateus, cap. V, vv. 25 e 26.)

Na prática do perdão, como, em geral, na do
bem, não há somente um efeito moral: há também um
efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra
dos nossos inimigos; os Espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo,
aqueles contra os quais guardam rancor; donde decorre
a falsidade do provérbio que diz: "Morto o animal, morto
o veneno", quando aplicado ao homem. O Espírito mau
espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso
ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses, ou nas suas
mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da
maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que
apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e
possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase
sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se
encontra em existência anterior, e à qual o que a sofre
deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite, para os
punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não
ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a
caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente,

do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada
um repare, quanto antes, os agravos que haja
causado ao seu próximo, que perdoe aos seus
inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue,
esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda
causa fundada de ulterior animosidade. Por essa
forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se
pode fazer um amigo no outro; pelo menos, o que
assim procede põe de seu lado o bom direito e Deus
não consente que aquele que perdoou sofra qualquer
vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversario, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência; é, principalmente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto
não houverdes pago até o último centavo, isto é,
enquanto não houverdes satisfeito completamente a
justiça de Deus.
E.S.E. Cap. X, itens 5 e 6

PURGATÓRIO
4 - Em cada existência, uma ocasião se depara à
alma para dar um passo avante; de sua vontade
depende a maior ou menor extensão desse passo:
franquear muitos degraus ou ficar no mesmo
ponto. Neste último caso, e porque cedo ou tarde
se impõe sempre o pagamento de suas dívidas,
terá de recomeçar nova existência em condições
ainda mais penosas, porque a uma nódoa não
apagada ajunta outra nódoa. É, pois, nas
sucessivas encarnações que a alma se despoja das
suas imperfeições, que se purga, em uma palavra,
até que esteja bastante pura para deixar os
mundos de expiação como a Terra, onde os
homens expiam o passado e o presente, em
proveito do futuro. Contrariamente, porém, à ideia
que deles se faz, depende de cada um prolongar
ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de
adiantamento e pureza atingido pelo próprio
esforço sobre si mesmo. O livramento se dá, não
por conclusão de tempo nem por alheios méritos,
mas pelo próprio mérito de cada um, consoante
estas palavras do Cristo: - A cada um, segundo as
suas obras, palavras que resumem integralmente a
justiça de Deus.
5 - Aquele, pois, que sofre nesta vida pode dizer-se
que é porque não se purificou suficientemente em
sua existência anterior, devendo, se o não fizer
nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é ao mesmo
tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento
inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre
quanto mais imperfeito se for, da mesma forma
por que tanto mais tempo persistirá uma
enfermidade quanto maior a demora em tratá-la.
Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso,
sofrerá as consequências do orgulho; enquanto
egoísta, as do egoísmo.
O Céu e o Inferno
Cap. V, itens 4 e 5

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS
A Lei de Amor
[...]
Hoje, quando o movimento espírita há
dado tão grande passo, vede com que
rapidez as ideias de justiça e de renovação,
constantes nos ditados espíritas, são
aceitas pela parte mediana do mundo
inteligente. E que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É
que estais preparados por uma sementeira
fecunda: a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as
grandes ideias de progresso. E, como tudo
se encadeia sob a direção do Altíssimo,
todas as lições recebidas e aceitas virão a
encerrar-se na permuta universal do amor
ao próximo. Por aí, os Espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se
estenderão as mãos, de todos os confins do
vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão,
para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas
de desinteligências entre os povos.
Grande conceito de renovação pelo
Espiritismo, tão bem exposto em O Livro
dos Espíritos; tu produzirás o portentoso
milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e
espirituais dos homens, pela aplicação
deste preceito bem compreendido: "Amai
bastante, para serdes amados."

Sanson
Ex-membro da Sociedade Espírita de Paris (1863).

E. S. E. Cap. XI, item 10
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