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Pergunta: Tem uma parte da Bíblia que diz “Eu vos digo em verdade, todo aquele que não
receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará”. O que Jesus quis dizer como
uma criança?
Resposta: Essa passagem está em três livros da Bíblia. Dos quatro iniciais, em três essa
passagem, ela é contemplada. O que a criança nos simboliza? Ingenuidade, coração aberto,
simplicidade, alegria e amor. A criança, ela simboliza isso.
A criança, o espírito quando encarna, pelas conjunções espirituais, ele é simples, puro,
voluntarioso e essas não são as qualidades pra fazermos? Servir a Deus? Termos simplicidade.
Amar sem colocar barreiras. Nós é que colocamos na cabeça da criança que uma é de um jeito,
uma se veste de outro. A criança, a medida que ela vai crescendo, ela vai se impondo limites e
se distanciando dos irmãos. Ela vai vendo a diferença social de raça, a diferença ideológica. Pra
nós recebermos o reino dos céus, isso tudo tem que ser deixado para trás. Todos nós somos
irmãos, independente de sua cor, de sua classe social, de sua ideologia ou qual bandeira
religiosa você ostenta, ou se você é um ser evoluído ou primário.
Nós temos que receber o reino dos céus como uma criança recebe alguém que abre os braços,
ela abre também, para abraçar. A criança, ela não diferencia o mal, porque pra ela o mal não
existe, nós é que ensinamos a ela. Na realidade, eu digo a todos vocês, o mal não existe.
O que nós chamamos de mal, são imperfeições nossas, são atos desarrazoados nossos. Isso é
que nós chamamos de mal. E mesmo alguém praticando esses atos conosco, nós temos que
oferecer a outra face. É assim que se recebe o reino dos céus como uma criança.
Você pode estar magoado como o pai do seu filho, mas o seu filho não vê mágoa. Ele pode
sofrer castigos físicos e psicológicos, se o pai lhe abrir os braços e for afagar, parece que tudo
aquilo deixou de existir. E é assim que nós devemos ser.
Aquele que nos agride, física, moral, sentimentalmente, se ele vier pedir perdão a nós,
recebemos ele com os braços abertos, como se nada daquilo existisse, como uma criança.
Você sabe que alguém está preparando algo de ruim pra você e você tem como ajuda-lo. Aja
como uma criança, ajude, mesmo que depois ele lhe traia pelas costas, porque você não sabe
se, não foi você quem começou isso. Você pode estar apenas pagando na mesma moeda o que
você fez com alguém. Lembra-se do “com ferro feres, com ferro serás ferido”? “Aquele que vive
pela espada, pela espada morrerá”? Jesus Cristo disse isso a Pedro. Então, quem somos nós pra
termos a acepção de pessoas, hoje eu posso estar materialmente numa condição boa, amanhã
eu posso estar me alimentando das migalhas do chão, daquele que foi meu servo. Lembram-se
de Lázaro?
Recebam o reino dos céus como uma criança e é isso o que significa o perdão, a simplicidade, a
pureza, o esquecimento das ofensas, oferecer a outra face. É isso que Deus espera de todos
nós, porque nós somos muito aquinhoados ou alguém aqui duvida disto. Nós somos muito
abençoados por Deus e porque eu não seria indulgente com aqueles que não compartilham do

mesmo nível evolutivo que eu ou com aqueles que estão me proporcionando uma prova ou
uma expiação pra minha própria evolução.
O reino de Deus, ele é feito pra aquele que nega a si mesmo, nega as suas imperfeições, ele se
submete a vontade de Deus, aquele que perde a sua vida de luxo material, de descanso carnal
e troca pelo trabalho, pela caridade, pelo amor.
É pra essas, essas pessoas, esses irmãos que o reino de Deus é feito. Mas não se preocupem.
Deus nos proporciona tantas e quantas oportunidades nós desejarmos que ele nos oportunize.
Se eu do fundo do meu coração pedir perdão a Deus, Deus concederá o perdão e uma nova
oportunidade de nós provarmos que nós somos dignos do amor que ele tem para conosco.

