Por Marcelo Uchôa

E

stávamos em um daqueles dias ensolarados.
No céu do Rio de Janeiro, o Astro-rei, pela sua posição no alto, ardia no clímax
do verão. Contávamos trinta
alunos, quase todos perto
dos doze anos de idade. A
temperatura elevada nos agitava ainda mais. Nosso professor de Física, com habilidade e paciência, desenhou
no quadro-negro um traço
horizontal, perguntando depois, com certo entusiasmo:
“Este segmento de reta é
grande ou é pequeno?”. Nós
o ouvimos, e porque nos sentíssemos desafiados, apressadamente respondemos que

se tratava de um traço grande. Ele sorriu, tomou do giz
e abaixo daquele primeiro
traço, muito vagarosamente,
desenhou um segundo, bem
maior, paralelo ao primeiro.
Olhou-nos, fabricando uma
pausa que caracterizara um
certo ar de surpresa, e assim
perguntou, enigmático: “E
agora, este último, em relação ao primeiro, é grande ou
é pequeno?”. Fez um hiato na
voz, olhou para todos e citou,
com muita ênfase, um dos
princípios básicos da cinemática, isto é, a parte da Física que estuda o movimento
dos corpos ou partículas: “As
grandezas dependem de um
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referencial”.1 Estava ali uma lição para o resto da vida...
No Capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo,
Bem-aventurados os pobres
de espírito, encontramos, no
item 2, que “[...] a ninguém
é concedida entrada nesse
Reino, sem a simplicidade de
coração e humildade de espírito”,2 portanto, o Evangelho
nos diz claramente que o binômio simplicidade de coração e humildade de espírito
formam as condições necessárias para a entrada no Reino dos Céus.
Vejamos alguns aspectos e
desdobramentos deste enunciado.
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Leonardo da Vinci, uma
das figuras mais importantes do Alto Renascimento,
na sua condição de filósofo,
deixou esta bela exortação:
“A simplicidade é o mais alto
grau da sofisticação”. Com
o tempo, e à medida que
estudamos mais, passamos
a compreender que é muito complexo ser simples! A
transmissão de conhecimento exige um certo domínio
do tema. Para que possamos
transmitir algo a alguém de
maneira objetiva, isto é, de
acordo com a bagagem cognitiva da pessoa que ouve, e
não da pessoa que transmite, é imperioso simplificar ao
máximo, do mesmo modo
que fez o nosso professor de
física no ginasial.
Esta é uma tarefa que exige muito estudo, que se traduz no esforço pessoal e na
dedicação plena. Em uma pa-

lavra: seriedade! Kardec deu
esta ênfase ao asseverar, logo
no segundo parágrafo do item
8 da introdução de O Livro
dos Espíritos, que: “O que caracteriza um estudo sério é a
continuidade que se lhe dá”.3
Na obra A Caminho da
Luz, no primeiro capítulo, A
Gênese Planetária, Emmanuel revela que Jesus, há mais
de quatro bilhões de anos,
antes mesmo da formação
do orbe, era Espírito puro e,
portanto, já fazia parte da
comunidade de seres angelicais e perfeitos, entretanto,
mesmo sendo um Espírito
sofisticado, elevado ao mais
alto grau moral e intelectual,
uma vez entre nós, serviu-se
da simplicidade para a solução de problemas complexos
da criatura humana. Para nos
ensinar, por exemplo, sobre
a infinita Misericórdia de
Deus, Ele se vale de uma ana-

logia singela, rica em ensinamentos e simbologia: “Olhai
para as aves do céu, que nem
semeiam, não colhem, nem
ajuntam em celeiros; e o vosso Pai celestial as alimenta”.4
É uma maravilha! Jesus faz
uma bela síntese da Misericórdia do Alto, servindo-se
de uma comparação de fácil
assimilação.
Todavia, se a simplicidade nos faz viajar pelo mar
das possibilidades benditas,
a humildade nos fará alçar
voos magníficos na direção
do Pai.
A palavra humildade, que
vem do latim humilitas,5
consiste no reconhecimento das próprias limitações, a
modéstia, a simplicidade. O
Dicionário Houaiss vai anotar
seu antônimo, isto é, o seu
contrário ou incompatível,
como a arrogância, o orgulho, a soberba...

“Olhai para as aves do céu, que nem semeiam,
não colhem, nem ajuntam em celeiros;
e o vosso Pai celestial as alimenta.”
Mateus, 6: 26
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Allan Kardec, quando de sua viagem de
propagação da Doutrina Espírita, em 1860,
cita, na Sociedade Espírita Parisiense, que: “A
Doutrina Espírita tem exercido sobre os operários a mais salutar influência, sob o ponto de
vista da ordem, da moral e das ideias religiosas;
em resumo, a propagação do Espiritismo marcha com a mais animadora celeridade”.6
Entre as classes mais simples de Paris encontrou o professor de Lyon a mais alta ressonância, certamente falando mais aos corações
do que às mentes. Embora a Ciência esteja
marcada pelo aspecto racional, as nuanças do
cientificismo, ainda que atraentes, pois que
nos inundam o intelecto de mil possibilidades,
precisam ser simplificadas ao máximo, para
toda gente, como o fez Paulo de Tarso, divulgando o Evangelho para todos os que não
eram judeus, trazendo o pão da alma como
alimento sagrado para o Reino de Deus, qual
seja, o que se reveste da simplicidade de coração e da humildade de espírito.
Precisamos urgentemente trazer Cristo de
volta às nossas relações, valendo-nos do ministério da simplicidade e da humildade. O
nosso verbo precisa ser aquele que aproxima,

que acalenta, que ampara e ilumina consciências. Há aqui elemento sutil nesta aproximação. Quando de seu relato à Sociedade Espírita de Paris, em sua viagem de 1860, Kardec
destacou o grupo dos espíritas sinceros, isto
é, os que “[...] não se contentam de admirar
a moral: praticam-na e aceitam-lhe as consequências”.7 Falava-nos o codificador sobre a
regra de conduta nos espíritas lioneses, os da
primeira hora, da satisfação em não ter encontrado curiosidade efêmera ou objetivos
frívolos.
A mensagem de Jesus é o Evangelho, a Boa-nova. E a novidade é o amor, carreado pelo
entendimento da imortalidade da alma. Falemos a todos sobre Jesus, contemos ao mundo,
usando nosso comportamento, à exemplo dos
espíritas de Lyon, que não há morte, que só há
Vida e “[...] vida em abundância”, entretanto,
que ao fazê-lo, sirvamo-nos da pureza de coração, que é inseparável da simplicidade e da
humildade. Agindo assim, estaremos espargindo o Espiritismo para nós próprios, pela ação
no bem, e para todos, pelos nossos próprios
exemplos, “[...] Pois do que há em abundância
no coração, disso fala a boca”.8
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