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que serviu de estrada luminosa por meio da qual foram vertidas do
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fazendo reverberar em nosso íntimo a sinfonia imortal do amor.
Que a semente plantada por esse excelso Semeador cresça e se
converta na árvore frondosa da fraternidade, sob cujos galhos
possa toda a humanidade se reunir um dia.
A Deus, Inteligência suprema, causa primeira de todas as
coisas e Pai misericordioso e bom de todos nós.
Fac-símile do comentário mais antigo a integrar a coleção, referente a JO 10:30, publicado em novembro de 1940 na
revista Reformador.1

1
N.E.: Essa mensagem será publicada no 4º volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, mas,
considerando seu conteúdo e significação, optamos por incluí-la também no início de cada volume.
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Apresentação2
2 1RYR 7HVWDPHQWR FRQVWLWXL XPD UHVSRVWD VXEOLPH GH
'HXVDRVDSHORVDȵLWRVGDVFULDWXUDVKXPDQDV
Constituído por 27 livros, que são: os 4 evangelhos, 1 Atos
dos apóstolos, 1 carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 2 aos Coríntios, 1 aos Gálatas, 1 aos Efésios, 1 aos Filipenses, 1 aos Colossenses, 2 aos Tessalonicenses, 2 a Timóteo, 1 a Tito, 1 a Filemon,
1 aos Hebreus, 1 carta de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Judas
e o Apocalipse, de João.
A obra, inspirada pelo Senhor Jesus, que vem atravessando os dois primeiros milênios sob acirradas lutas históricas
e teológicas, pode ser considerada como um escrínio de gemas
preciosas que rutilam sempre quando observadas.
1HJDGDDVXDDXWHQWLFLGDGHSRUXQVSHVTXLVDGRUHVHFRQȴUPDGDSRURXWURVFHUWDPHQWHTXHPXLWDVDSUHVHQWDPVHFRP
ODSLGD©¥R PXLWR HVSHFLDO GHȵXHQWH GD «SRFD H GDV FLUFXQVW¤QFLDVHPTXHIRUDPJUDIDGDVHPGHȴQLWLYRFRQVLGHUDGDVDOJXPDV
FRPRGHQDWXUH]DFDQ¶QLFDHRXWUDVGHXWHURFDQ¶QLFDVV¥RGHȴnidas como alguns dos mais lindos e profundos livros que jamais
foram escritos. Entre esses, o evangelho de Lucas, portador de
beleza incomum, sem qualquer demérito para os demais.
Por diversas décadas, o nobre Espírito Emmanuel, através
do mediumato do abnegado discípulo de Jesus, Francisco Cândido
Xavier, analisou incontáveis e preciosos versículos que constituem
R1RYR7HVWDPHQWRGDQGROKHDGLPHQV¥RPHUHFLGDHRVHXVLJQLȴcado na atualidade para o comportamento correto de todos aqueles
que amam o Mestre ou o não conhecem, sensibilizando os leitores
que se permitiram penetrar pelas luminosas considerações.
Sucederam-se centenas de estudos, de pesquisas preciosas
e profundas, culminando em livros que foram sendo publicados
à medida que eram concluídos.
2
N.E.: Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, em
Salvador, Bahia.
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1RVGHVGREUDPHQWRVGRVFRQWH¼GRVGHFDGDIUDVHDQDOLVDda, são oferecidos lições psicológicas modernas e psicoterapias
extraordinárias, diretrizes de segurança para o comportamento
feliz, exames e soluções para as questões sociológicas, econômicas, étnicas, referente aos homens e às mulheres, aos grupos huPDQRVH¢V1D©·HVDRGHVHQYROYLPHQWRWHFQROµJLFRHFLHQW¯ȴFR
às conquistas gloriosas do conhecimento, tendo como foco essencial e transcendente o amor conforme Jesus ensinara e vivera.
&DGDS£JLQDUHȵHWHDFODULGDGHVRODUQDHVFXULG¥RGRHQtendimento humano, contribuindo para que o indivíduo não
mais retorne à caverna em sombras de onde veio.
1DFRQGL©¥RGHKHUPHQHXWDV£ELRRQREUH0HQWRUVRXEH
retirar a ganga que envolve o diamante estelar da revelação divina, apresentando-o em todo o seu esplendor e atualidade, porque os ensinamentos de Jesus estão dirigidos a todas as épocas
da humanidade.
Inegavelmente, é o mais precioso conjunto de estudos do
evangelho de que se tem conhecimento através dos tempos, atualizado pelas sublimes informações dos Guias da sociedade, conforme a Revelação Espírita.
Dispondo dos originais que se encontram na Espiritualidade
superior, Emmanuel legou à posteridade este inimaginável contributo de luz e de sabedoria.
$JRUD HQIHL[DGRV HP QRYRV OLYURV SDUD XPD V¯QWHVH ȴnal, sob a denominação O Evangelho por Emmanuel, podem ser
apresentados como o melhor roteiro de segurança para os viandantes terrestres que buscam a autoiluminação e a conquista do
reino dos Céus a expandir-se do próprio coração.
4XHDVFODULGDGHVPLU¯ȴFDVGHVWDVS£JLQDVTXHVHHQFRQtram ao alcance de todos que as desejem ler, possam incendiar
os sentimentos com as chamas do amor e da caridade, iluminando o pensamento para agir com discernimento e alegria na conquista da plenitude!
Salvador (BA), 15 de agosto de 2013.
Joanna de Ângelis
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Prefácio
21RYR7HVWDPHQWR«DEDVHGHXPDGDVPDLRUHVUHOLJL·HV
de nosso tempo. Ele traz a vida e os ensinos de Jesus da forma
como foram registrados por aqueles que, direta ou indiretamenWHWLYHUDPFRQWDWRFRPR0HVWUHGH1D]DU«HVXDPHQVDJHPGH
amor que reverbera pelos corredores da história.
Ao longo dos séculos, esses textos são estudados por indivíduos e comunidades, com o propósito de melhor compreender o
VHXFRQWH¼GR5HOLJLRVRVFLHQWLVWDVOLQJXLVWDVHGHYRWRVGHYDULDGRV
credos, lançaram e lançam mão de suas páginas, ressaltando aspecWRVGLYHUVRVTXHY¥RGHVGHDKLVWµULDHFRQȴDELOLGDGHGDVLQIRUPDções nelas contidas, até padrões desejáveis de conduta e crença.
Muitas foram as contribuições, que ao longo de quase dois
PLO DQRV VXUJLUDP SDUD R HQWHQGLPHQWR GR 1RYR 7HVWDPHQWR
Essa, que agora temos a alegria de entregar ao leitor amigo, é
mais uma delas, que merece especial consideração. Isso porque
representa o trabalho amoroso de dois benfeitores, que, durante mais de sessenta anos, se dedicaram ao trabalho iluminativo
da senda da criatura humana. Emmanuel e Francisco Cândido
Xavier foram responsáveis por uma monumental obra de inestimável valor para nossos dias, particularmente no que se refere
ao estudo e interpretação da mensagem de Jesus.
Os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho encontram-se espalhados em 138 livros e 441 artigos publicados ao longo de
trinta e nove anos nos periódicos Reformador e Brasil Espírita. Por
essa razão, talvez poucos tenham a exata noção da amplitude desse
trabalho, que totaliza 1.616 mensagens sobre mais de mil versículos.
Todo esse material foi agora compilado e organizado em uma cole©¥RFXMRSULPHLURYROXPH«RTXHRUDDSUHVHQWDPRVDRS¼EOLFR
Essa coletânea proporciona uma visão ampliada e nova do
que representa a contribuição de Emmanuel, para o entendimento e
UHVJDWHGR1RYR7HVWDPHQWR(PSULPHLUROXJDUSRUTXHSRVVLELOLWD
C OMEN TÁ R I OS A O EVANGELHO SEGUNDO MATEUS
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uma abordagem diferente da que encontramos nos livros e artigos,
que trazem, em sua maioria, um versículo e um comentário em
FDGDFDS¯WXOR1HVWHWUDEDOKRRVFRPHQW£ULRVIRUDPDJUXSDGRVSHORVYHUV¯FXORVDTXHVHUHIHUHPSRVVLELOLWDQGRRHVWXGRHDUHȵH[¥R
sobre os diferentes aspectos abordados pelo autor. Encontraremos,
por exemplo, 21 comentários sobre Mateus 5:44; 11 comentários
sobre João 8:32 e 8 sobre Lucas 17:21. Ao todo, 305 versículos receberam do autor mais de um comentário. Relembrando antigo ditado judaico, “a Torá tem setenta faces”, Emmanuel nos mostra que
o Evangelho tem muitas faces, que se aplicam às diversas situações
da vida, restando-nos a tarefa de exercitar a nossa capacidade de
apreensão e vivência das lições nele contidas. Em segundo lugar,
porque a ordem dos comentários obedece a sequência dos 27 texWRV TXH FRPS·HP R 1RYR 7HVWDPHQWR ,VVR SRVVLELOLWDU£ DR OHLWRU
localizar mais facilmente os comentários sobre um determinado
YHUV¯FXOR2SURMHWRJU£ȴFRIRLLGHDOL]DGRWDPE«PFRPHVWHȴP
A coleção é composta de sete volumes3:
Volume 1 – Comentários ao Evangelho segundo Mateus.
Volume 2 – Comentários ao Evangelho segundo Marcos.
Volume 3 – Comentários ao Evangelho segundo Lucas.
Volume 4 – Comentários ao Evangelho segundo João.
Volume 5 – Comentários ao Atos dos Apóstolos.
Volume 6 – Comentários às cartas de Paulo.
Volume 7 – Comentários às cartas universais e ao Apocalipse.
(PFDGDYROXPHIRUDPLQFOX¯GDVLQWURGX©·HVHVSHF¯ȴFDV
com o objetivo de familiarizar o leitor com a natureza e caracteU¯VWLFDVGRVHVFULWRVGR1RYR7HVWDPHQWRDFUHVFHQWDQGRVHPSUH
que possível, a perspectiva espírita.

Metodologia
O conjunto das fontes pesquisadas envolveu toda a obra
em livros de Francisco Cândido Xavier, publicada durante a sua
vida; todos os fascículos de Reformador, de 1927 até 2002, e todas
3

N. E.: Nesta publicação, foram adotadas as seguintes siglas: MT – Mateus; LC – Lucas;
MC – Marcos; JO – João.
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as edições da revista Brasil Espírita. Dos 412 livros de Chico XaYLHUIRUDPLGHQWLȴFDGRVFRPFRPHQW£ULRVGH(PPDQXHOVREUHR1RYR7HVWDPHQWR
A equipe organizadora optou por atualizar os versículos
comentados de acordo com as traduções mais recentes. Isso
VHMXVWLȴFDSRUTXHDSDUWLUGDG«FDGDGHRVSURJUHVVRVQD
£UHD GD FU¯WLFD WH[WXDO SRVVLELOLWDUDP XP DYDQ©R VLJQLȴFDWLYR
QRHVWDEHOHFLPHQWRGHXPWH[WRJUHJRGR1RYR7HVWDPHQWRTXH
estivesse o mais próximo possível do original. Esses avanços deram origem a novas traduções, como a Bíblia de Jerusalém, bem
como correções e atualizações de outras já existentes, como a
João Ferreira de Almeida. Todo esse esforço tem por objetivo
resgatar o sentido original dos textos bíblicos. Os comentários
de Emmanuel apontam na mesma direção, razão pela qual essa
DWXDOL]D©¥R IRL FRQVLGHUDGD DGHTXDGD 1DV SRXFDV RFRUU¬QFLDV
em que essa opção pode suscitar questões mais complexas, as
notas auxiliarão o entendimento. A tradução utilizada para os
Evangelhos e Atos foi a de Haroldo Dutra Dias.
Foram incluídos todos os comentários que indicavam os
versículos de maneira destacada ou que faziam referência a eles
no título ou no corpo da mensagem.
1RVFDVRVHPTXHRPHVPRYHUV¯FXORDSDUHFHHPPDLVGH
XPD SDUWH GR 1RYR 7HVWDPHQWR H TXH R FRPHQW£ULR Q¥R GHL[D
explícito a qual delas ele se refere, optou-se por uma, evitando a
repetição desnecessária do comentário em mais de uma parte do
trabalho. A Tabela de correspondência de versículos traz a relação desses comentários, indicando a escolha feita pela equipe e
as outras possíveis.
Os textos transcritos tiveram como fonte primária os liYURVHDUWLJRVSXEOLFDGRVSHOD)(%1RVFDVRVHPTXHXPPHVPR
texto foi publicado em outros livros, a referência desses está indicada em nota.

A história do projeto O Evangelho por Emmanuel
Esse trabalho teve duas fases distintas. A primeira iniFLRX HP  TXDQGR VXUJLX D LGHLD GH HVWXGDUPRV R 1RYR
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Testamento nas reuniões do culto no lar. Com o propósito de facilitar a localização dos comentários de Emmanuel, foi elaborada uma primeira relação ainda parcial. Ao longo do tempo, essa
relação foi ampliada e compartilhada com amigos e trabalhadores do movimento espírita.
1RGLDGHPDU©RGHLQLFLRXVHDVHJXQGDHPDLVLPportante fase. Terezinha de Jesus, que já conhecia a relação por
meio de palestras e estudos que desenvolvemos no Grupo Espírita Operários da Espiritualidade em Brasília, comentou com o
então e atual vice-presidente da FEB, Geraldo Campetti Sobrinho, que havia um trabalho sobre os comentários de Emmanuel
que merecia ser conhecido. Geraldo nos procurou e marcamos
uma reunião para o dia seguinte, na sede da FEB, às nove horas
GDPDQK¥1HVVDUHXQL¥RRTXHHUDDSHQDVXPDUHOD©¥RGH
páginas tornou-se um projeto de resgate, compilação e organização do que é um dos maiores acervos de comentários sobre
o Evangelho. A realização dessa empreitada seria impensável
para uma só pessoa, por isso uma equipe foi reunida e um intenso cronograma de atividades foi elaborado. As reuniões para
DFRPSDQKDPHQWR GHȴQL©·HV GH SDGU·HV HVFROKDV GH PHWRGRlogias e análise de situações ocorreram praticamente todas as
semanas desde o início do projeto até a sua conclusão.
O que surgiu inicialmente em uma reunião familiar composta por algumas pessoas em torno do Evangelho, hoje está colocado à
GLVSRVL©¥RGRJUDQGHS¼EOLFRFRPRGHVHMRVLQFHURGHTXHDLPHQVD
família humana se congregue cada vez mais em torno desse que é
e será o farol imortal a iluminar o caminho de nossas vidas. Relembrando o Mestre inesquecível em sua confortadora promessa:
Pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. (Mateus 17:20)
Brasília, 15 de agosto de 2013.
SAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA

18

O EVANGELHO POR EMMANUEL

Introdução ao Evangelho segundo Mateus
O Evangelho segundo Mateus é o primeiro dos 27 textos
TXHFRPS·HPR1RYR7HVWDPHQWR(VVHVHVFULWRVQ¥RHUDPUHXnidos em um conjunto como os temos hoje em nossas bíblias.4
Isso só ocorreu a partir de um processo relativamente longo e
complexo denominado canonização. Entretanto, desde quando
surgiram as primeiras listas e menções ao que deveria ser lido
e estudado nas comunidades primitivas, Mateus aparece quase
sempre em primeiro lugar.
2VRULJLQDLVGHVVHHYDQJHOKRDVVLPFRPRGHWRGRR1RYR
Testamento, não sobreviveram até os nossos dias. O que temos
hoje de mais próximo dos primeiros escritos são cópias feitas
principalmente em grego koinè (comum), que datam, salvo pequenos fragmentos de manuscritos, do século II em diante.
$FUHGLWDVH TXH D UHGD©¥R ȴQDO GR Evangelho segundo
Mateus tenha ocorrido por volta do ano 70 e que o seu compilador
tenha utilizado como fontes outros textos mais antigos que transitavam em sua época, como: o evangelho de Marcos ou uma versão
primitiva dele; um conjunto de ditos de Jesus denominado na atualidade como fonte Q, da qual não temos nenhum manuscrito; e outras histórias e relatos transmitidos por escrito e pela tradição oral.

O autor
Embora as tradições antigas atribuam ao apóstolo Mateus
a autoria desse evangelho, nenhuma indicação existe no texto
TXH SRVVD DWHVWDU HVVD DȴUPD©¥R GH PDQHLUD GLUHWD 2 QRPH
4

Nota do coordenador: A própria palavra bíblia deriva do vocábulo grego βιβλία (bíblia)

que significa livros ou escritos.
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0DWHXVDSDUHFHXPD¼QLFDYH]QHVVHHYDQJHOKRUHIHULQGRVHDR
coletor de impostos que recebe o chamado de Jesus (9:9). Esse
coletor de impostos nos evangelhos de Marcos (MC 2:14) e Lucas
(LC 5:27) é chamado de Levi, razão pela qual acredita-se que Mateus e Levi sejam a mesma pessoa. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, relata que havia um grau de parentesco entre esse
apóstolo e Jesus.5 É possível considerar que Mateus, em decorrência da cultura e dos recursos que o cargo de coletor de impostos lhe conferia, tenha sido um dos mais habilitados a registrar
os ensinos e fatos sobre a vida de Jesus.
É interessante notar que Emmanuel, no livro Paulo e
Estêvão, relata que quando Paulo de Tarso, após seu encontro
com Jesus na estrada para Damasco, recebe a visita de Ananias,
este trazia “alguns pergaminhos amarelentos, nos quais conseguira reunir alguns elementos da tradição apostólica”.6 1HVses pergaminhos, havia parte do que hoje conhecemos como o
Evangelho segundo Mateus. Segundo o mesmo relato, “[...] somente na igreja do ‘Caminho’, em Jerusalém, poderíamos obter
uma cópia integral das anotações de Levi”.7 O quanto dessas
anotações compõe o que chegou até nossos dias como Evangelho
segundo Mateus é uma questão em aberto.
O texto que temos hoje foi, quase certamente, compilado
por alguém que conhecia as tradições e práticas judaicas e destinado a um grupo que também possuía tal conhecimento. Isso
porque, o compilador, em passagens como 15:2, em que Jesus é
questionado sobre a razão pela qual os discípulos violam a tradição dos antigos, não lavando as mãos quando comem, não se
preocupa em explicar a que tradições e hábitos se refere. É provável que o texto de Mateus não inclua essa explicação por supor
que seus leitores estivessem familiarizados com tais práticas. Em
Marcos (MC 7:1a13), ao contrário, há uma explicação relativamente longa desses costumes. Outro ponto que apoia essa ideia
« D SUHVHQ©D GH HOHPHQWRV HVSHF¯ȴFRV GD OLQJXDJHP VHP¯WLFD
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5

Nota do coordenador: Boa Nova, cap. 5, “Os discípulos”.

6

Nota do coordenador: Paulo e Estêvão, segunda parte, cap. I, “Rumo ao deserto”.

7

Nota do coordenador: Idem
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como, por exemplo, a expressão “reino dos Céus”, comumente
utilizada para referir-se ao Altíssimo, cujo nome não deveria ser
SURQXQFLDGR(ODDSDUHFHYH]HVQR1RYR7HVWDPHQWRHWRGDV
HODV QHVVH HYDQJHOKR 1DV SDVVDJHQV SDUDOHODV GRV HYDQJHOKRV
de Lucas e Marcos, essa expressão é substituída por “reino de
Deus”.
Embora os manuscritos antigos não tenham divisões de
capítulos e versículos e nem mesmo espaço entre as palavras,
o texto que encontramos hoje está dividido em 28 capítulos. É o
segundo texto mais longo dos quatro evangelhos, com 1.071 versículos, perdendo em tamanho apenas para o Evangelho segundo
Lucas, com 1.151.

Características distintivas
Muito do que possuímos de relatos acerca da vida e ensinos de Jesus tem suas origens, exclusivamente, no evangelho
de Mateus. Por exemplo: a narrativa da visita dos sábios do
oriente por ocasião do nascimento de Jesus (2:1a12); a totalidade
das bem aventuranças e outras partes do Sermão do Monte (5:3
e ss); a parábola do joio e do trigo e sua explicação por Jesus
(13:24a30;36a43); o episódio em que Pedro caminha sobre as
águas (14:28-32); a ressurreição de muitos santos quando da cruFLȴFD©¥RGH-HVXV D HRȴPWU£JLFRGH-XGDV D 
são narrativas encontradas somente nesse evangelho.
 QHOH TXH HQFRQWUDPRV R PDLRU Q¼PHUR GH PHQ©·HV H
referências ao Velho Testamento. Talvez por isso também tenha
VHPSUHȴJXUDGRHPSULPHLUROXJDUUHSUHVHQWDQGRXPDSRQWH
entre a mensagem de Jesus e a da primeira aliança. Essa ponte é
bem evidenciada em dois aspectos:
Em primeiro lugar, Mateus apresenta Jesus como alguém
TXH YDORUL]D RV FRVWXPHV H OHLV MXGDLFDV FKHJDQGR D DȴUPDU
TXHȊ1¥RSHQVHLVTXHYLPGHVWUXLUD/HLRXRV3URIHWDVQ¥RYLP
destruir mas cumprir” (5:17). Dessa forma, Jesus aparece como
DTXHOHTXHFXPSUHQDVXDLQWHJULGDGHDȴGHOLGDGHD'HXVVHQGR SRUWDQWR R ȊȴOKR GR KRPHPȋ PRGHOR TXH VH PDQW«P ȴHO
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onde outros falharam, demonstrando, ao mesmo tempo, a natuUH]DGHVVDȴGHOLGDGHHRVUHVXOWDGRVTXHGHODGHFRUUHP
Em segundo lugar, é nesse evangelho que vamos enconWUDURPDLRUQ¼PHURGHFLWD©·HVGR9HOKR7HVWDPHQWRWUD]LGDV
com o propósito de demonstrar que Jesus apresenta as qualidades daquele que era esperado como o Messias do povo judeu.8
Mateus também traz um duplo aspecto de particularismo e universalismo. Ao mesmo tempo em que ele reconhece as
profundas vinculações da mensagem de Jesus para com o povo
judeu (10:5-7), ele amplia seu alcance estendendo-a a todos os
povos da Terra (28:19). O Cristo não é, portanto, somente o redentor do povo judeu, mas seus ensinos deverão ser ouvidos e
praticados em todas as nações.
3RU¼OWLPR«SRVV¯YHOUHFRQKHFHUQHVVHHYDQJHOKRWUD©RV
marcantes de esperança e consolo para os pequenos e excluídos,
SDUDRVTXHVRIUHPHFKRUDP-HVXVFKHJDDVHDXWRLGHQWLȴFDU
FRPXPGHOHVHREHPTXHVHOKHVȴ]HU«WDPE«PD(OHTXHVHR
faz (25:40). Há, assim, uma importante revisão das expectativas
que buscam estabelecer relações entre as conquistas materiais
e as vitórias espirituais. É na Sua mensagem e exemplo que se
encontra o caminho para o repouso das almas cansadas e sobrecarregadas (11:25a27). O Cristo que nasce é a esperança que se
renova para toda a humanidade revelando o sentido profundo
da profecia que diz: e ele se chamará ۾ƉƉžƊƌƒŻƈ (Emmanuel),
TXHWUDGX]LGRVLJQLȴFD'HXVHVW£FRQRVFR  

8

Nota do coordenador: Há certo consenso de que pelo menos dez citações de Mateus

referem-se ao cumprimento de profecias existentes no Velho Testamento: 1:23; 2:15; 2:18;
2:23; 4:15-16; 8:17; 12:18-21; 13:55; 21:5 e 17:9e10.
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Lista de siglas

MT

Mateus

LC

Lucas

MC

Marcos

JO

João
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COMENTÁRIOS AO EVANGELHO
SEGUNDO MATEUS

Após ter cogitado estas coisas, eis que em sonho
apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José,
ȴOKRGH'DYLQ¥RWHPDVUHFHEHU0DULD>@
Mateus
1:20

José da Galileia
(Levantar e seguir. Ed. GEEM. Cap. José da Galileia)9

9

N.E.: A GEEM não autorizou a cessão de direito de uso para transcrição desta mensagem. Por

consideração ao leitor, a FEB Editora manteve a indicação da fonte referente àquela instituição.
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