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Ensinamentos Cristãos e Hinduístas
Inspirados por Bhagavan Sri Ramana Maharshi
INTRODUÇÃO - Diferentemente dos que se aferram a sectarismos, os
autênticos mestres ou gurus acentuam, sempre, as semelhanças entre os
ensinamentos que, oriundos de atitudes várias, caminham todos na mesma
direção, rumo à UNIDADE.
Divindades que surgem em diferentes culturas afirmam-se como únicas
porque cada uma representa o paradigma ideal
para todo um conjunto de povos. Assim,
Krishna, na Índia, e Jesus, o Cristo, no Oriente
Médio, disseram, o primeiro: “Reconhece-me
como a meta final de toda a tua atividade, a
suprema beatitude de tua vida, pois, integrando
em Mim o teu Íntimo EU, encontrarás paz em
meu Ser”. E Jesus: “Eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai, senão
por Mim!”.
Ambos certos, verdadeiros. Ambos juntos, no
Mistério da UNIDADE!
Há outros exemplos, inclusive do Senhor
Buddha, que igualmente figura como um Ser de elevada estatura e exemplo
digno de veneração, -- porém importante é ressaltar que todos no final se
unificam, tendo deixado para a Humanidade caminhos diferentes, em variadas
culturas -- mas que atendem à nossa necessidade de conhecimento, orientação
e exemplo rumo ao mais almejado dos bens: a transcendência.
Neste trabalho, Mahabhutani e Indrananda, inspirados por Bhagavan Sri
Ramana Maharshi, debruçam-se sobre ensinamentos do Cristo, brindando-nos
com uma lúcida e amorosa interpretação, que naturalmente aponta para a
unificação de todas as doutrinas, em beneficio da Evolução Consciente da
Humanidade.

BHAGAVAN SRI RAMANA MAHARSHI, em sua Nova Doutrina, escrita
por Mahabhutani e Indrananda, fala sobre os ensinamentos dos Grandes
Mestres, assinalando que todos conduzem à UNIDADE.

Indrananda e Mahabhutani

6.3. Quando o Discípulo compreender e souber unificar-se com Ele, com
Deus, estará conseguindo trilhar o Caminho Certo da Iluminação, no seu
real e verdadeiro sentido.
Em geral, especialmente no mundo ocidental, as religiões apresentam um
Deus muito distante dos humanos, até mesmo inacessível. E, quando alguém
busca aproximá-LO de nós, é logo chamado de herege, de grande pecador, que
ousa reduzir a Divindade à pequenez do homem, com suas imperfeições e
lamentáveis mazelas.
Não está errada a religião quando assim procede, pois que se baseia no homem
preso à matéria, que é esmagadora maioria neste planeta. Este homem está,
realmente, muito longe, em sua consciência, da Divindade! Apegado à ilusão
(Maya) e dominado pelos sentidos (Mara), ele nem sequer vislumbra
conhecer-se em sua realidade transcendental.
Todavia, há uma saída para esse dilema. Os excelsos Mestres, Mahatmas e
Gurus têm, há séculos, exortado o homem a que busque na Verdadeira
Doutrina a solução para o seu drama existencial.
Seguindo a Doutrina, aplicando os seus conceitos, pode-se chegar a conhecer
a Divindade e o grande mistério da Unidade, que seres como Buddha, Krishna
e o Cristo Cósmico tão bem desvelam, e está contido e explicitado nas
sagradas escrituras do budismo, do hinduísmo e do cristianismo.

01. SABEDORIA (Ecl. 1.17 e 2.14)
Procurando descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a
tolice e a falta de juízo, conclui-se que isso é o mesmo que correr atrás do
vento: quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem, e
quanto mais sabe, mais sofre. Todavia, os sábios podem ver para onde
estão indo, enquanto os tolos andam na escuridão.
M&I - O que impede o homem de conhecer a Realidade é justamente ignorar
suas potencialidades espirituais. Apegado aos sentidos, à matéria, ele tateia
nas trevas da materialidade, engolfado pelas fatalidades da vida, preso na
ilusão (maya) e enganado pelas tentações (mara). Conscientizar-se de tudo
isso aumenta sua angústia, pois quanto mais sabe, mais sofre, tanto pelas suas
limitações, quanto pelas dos outros, e também pelo aumento de suas
responsabilidades sociais. Mas conhecer é melhor do que permanecer nas
trevas da ignorância, que é a grande vilã, cuja derrota abre caminho à imersão
no SER, que é Deus!

02. TRABALHO (Ecl. 2.9)
O homem mais rico da Terra, que conseguiu tudo que desejava, sentindose feliz com o seu trabalho, concluiu que não podia reter nenhum
proveito, pois tudo era ilusão. Tudo aquilo que havia conseguido com
tanto esforço seria deixado para o seu sucessor, que nada fez! Na verdade,
nada possuímos, pois tudo vem de Deus!
M&I - O egoísmo é a marca dos insensatos! Não devemos ter como escopo
reter os bens terrenos, que naturalmente não levaremos para o Além!
Deixemo-los para os sucessores, sejam eles merecedores ou não, pois não
sabemos nem podemos determinar o curso dos acontecimentos futuros! É
fruto do ego essa ânsia desmedida de posse material, e a expectativa de
recompensas, seja neste ou no outro mundo!... Acresce que, como reconhece o
próprio autor, nada é nosso, pois não somos os verdadeiros autores, mas é obra
do Ser, de Deus, a única e eterna Realidade, para todo o sempre!

03. ILUSÃO (Ecl. 1.2)
É ilusão, é ilusão! Tudo é ilusão! A gente gasta a vida trabalhando, se
esforçando, e afinal que vantagem leva? Pessoas nascem morrem, mas o
mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer, e a se por, e
volta ao seu lugar. O vento sopra para todos os lados e todos os rios
correm para o mar, e a água volta para onde nascem os rios, e tudo
recomeça!...
M&I - Preso à matéria, o homem se entedia, pois a natureza, apesar de todos
os esforços, de todo trabalho desenvolvido na face da terra, permanece a
mesma, em sua interminável rotina! Todavia, dentro dessa rotina, da repetição
de fenômenos, existe uma imensa variedade, uma colorida e versátil vibração,
uma riqueza exuberante de vida -- com inumeráveis seres trabalhando em
invisível ou insuspeitada conexão -- no sentido de um grande equilíbrio
perfeitamente harmônico!... Esta é a obra de Deus, que muitos humanos não
conseguem ver ou notar! Se o fizessem, não sentiriam a monotonia dos
insensíveis, nem o desconsolo dos entediados!

04. ORGULHO e AMBIÇÃO (Ecl. 4.4)
As pessoas se esforçam tanto para terem sucesso em seu trabalho porque
querem ser mais do que os outros. Porém isso é ilusão! É como correr
atrás do vento... É melhor ter pouco nas mãos com paz de espírito do que
estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, buscando o
impossível...
M&I - Insaciável é o ego, que se alimenta dos prazeres dos sentidos e da
vaidade. Muitos buscam obter vantagens acima do que podem. Para isso
trabalham afanosamente, não raro perdendo a saúde! Não há limite para a
ambição daquele quer quer, a todo custo, suplantar o seu semelhante! Sábio é
o homem que consegue discernir os seus limites e as conveniências da vida.
Percebe que o excesso pode ser desastroso, afastando-o de uma paz duradoura.
Realmente, mais vale pouco, com Deus, ou seja, na paz, do que muito com
brigas, desentendimentos e trabalho excessivo! Parcimônia e equilíbrio são
chaves de ouro para a felicidade.

05. RIQUEZAS (Ecl. 5. 9)
Quem ama o dinheiro, nunca ficará satisfeito; quem ambiciona ficar rico,
nunca terá tudo o que quer. Isto também é ilusão. Quanto mais rica a
pessoa, mais bocas tem que alimentar.
Há pessoas que vivem economizando para tudo perderem em negócios
mal feitos!
M&I - A ambição desmedida é uma armadilha para o espírito! O amor das
riquezas, do dinheiro, leva a excessos desastrosos. Além de incapaz de
comprar bens como a saúde e o bem estar, o dinheiro excessivo atrai cobiça e
provoca crimes! Colocar suas esperanças no dinheiro é render-se à grande
ilusão alimentada pelo ego, de que a posse de bens materiais e espirituais
possam garantir a felicidade.
Mas a felicidade está somente numa vida voltada para o Interior do Ser, para
Deus, que é o Autor e Verdadeira Causa de tudo que existe. Voltando-se para
o Íntimo, pode o homem vir a conhecer a beatitude, o amor, a felicidade, a
paz!

06. A VIDA NA TERRA (Ecl. 12)
Lembre-se do seu Criador enquanto você é jovem, antes que venham os
dias maus, os anos em que você dirá: “Não tenho mais prazer na vida!”
Lembre-se dEle antes que chegue o tempo em que achará que a luz do sol,
da lua e das estrelas perderam o brilho, e que as nuvens de chuva nunca
vão embora!... A vida vai se apagar como uma lamparina, e o corpo
voltará ao pó da terra, de onde veio, e o espírito voltará para Deus, que o
deu.
M&I - Quanto mais cedo o homem se conscientizar de sua verdadeira
identidade, que é divina, melhor. Poderá assim aproveitar de um tempo maior
para servir ao Propósito da Criação. Deve trabalhar com amor, no caminho da
Sabedoria, sem descurar-se de seus deveres e responsabilidades, buscando
sempre a harmonia e a paz. Deve aproveitar-se de sua juventude, das forças
disponíveis, da disposição física e mental – para elevar-se em compreensão e
amor. Todavia, não deve temer a decrepitude e a morte, que fatalmente virão,
no decurso natural da vida, pois o tesouro espiritual adquirido nos anos
vividos plenamente lhe darão respaldo para enfrentar com sabedoria, calma e
serenidade, os momentos finais de uma etapa terrena, podendo escolher seu
futuro de acordo com a realização até então alcançada.

07. RECEBENDO A DOUTRINA (Mt. 13)
Um homem saiu para semear. Sendo espalhadas as sementes, algumas
caíram na beira do caminho, e os passarinhos as comeram; outras,
caíram onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes logo
brotaram, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu,
queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras
sementes caíram no meio de espinhos, que sufocaram as plantas. Mas as
sementes que caíram em terra boa, produziram na base de cem, de
sessenta e de trinta grãos por um.
M&I - Deus, por meio dos Mestres, dá a todos, indistintamente, a doutrina, o
ensinamento, para que possam evoluir tranquilamente. Mas os homens se
diferenciam na capacidade de receber essa preciosa dádiva. As diferenças são
intrínsecas aos indivíduos. Não adianta o uso de diferentes métodos visando a
um melhor aproveitamento, quando as pessoas estão aferradas a suas
deficiências! Assim, há diversos níveis de aproveitamento
e compreensão da mensagem divina. Abençoados aqueles que, abrindo seus
corações, -- mais que suas mentes -- recebem com alegria a Palavra de Deus,
pois conseguirão vencer a ignorância, conhecer a Realidade e viver a Paz!

08. SEPARAR O MAU DO BOM (Mt. 13.24)
Um lavrador semeou sementes boas em suas terras, mas um inimigo
jogou ali sementes de erva ruim.
Quando surgiram as plantas de trigo, os empregados, notando a presença
de joio, perguntaram ao patrão se deveriam arrancá-lo -- ao que ele
respondeu: “Não! Esperem, e quando da colheita, retirem primeiro o joio
e o queimem, colhendo depois o trigo e guardando-o em meus depósitos.”
M&I - Não devemos tentar extirpar o mal indistintamente, porque, se ele
existe, há para ele uma função! Observem que, em muitas ocasiões, as
adversidades, com todas as suas negatividades, acabam ajudando a se discernir
o bem do mal! Vencidas as dificuldades, em geral o indivíduo torna-se mais
forte, confiante, preparado para enfrentar melhor a vida!
É preciso discernir qual o momento certo para se fazer a separação do bem e
do mal! Para tudo há um tempo! E há tempo para tudo!

09. O REINO DOS CÉUS (Mt. 13.44-50)
O Reino dos Céus é como um tesouro escondido num campo. Quem
o acha, esconde e vende tudo o que tem para comprar aquele terreno. É
como uma pérola de grande valor que, sendo encontrada, vende-se tudo
para adquiri-la. É também como uma rede que jogada ao lago, apanha
peixes de todos os tipos. Os pescadores os separam: os bons, para dentro
dos cestos; os imprestáveis são jogados fora. Assim será no final dos
tempos: Os anjos separarão as pessoas más das boas, jogando aquelas na
fornalha, onde vão chorar e ranger os dentes em desespero.
M&I - Encontrar o tesouro, a pérola, o alimento precioso é vencer a
ignorância, rasgar o véu da ilusão, conhecer a Verdadeira Realidade, além do
mundo fenomenal. Este é o incomensurável tesouro, a pedra filosofal, a
imortalidade, a Suprema Beatitude. Mas nem todos conseguirão chegar a essa
maravilhosa consecução, permanecendo por muito tempo imersos no caldeirão
das dúvidas, da ilusão e dos desvios das tentações sensuais. Esses não
compartilharão das benesses do Conhecimento, apartando-se dos sábios e
convivendo com os néscios, vivendo em ambientes compatíveis apenas com
sua desmedida ignorância e desamor.

10. A IMPUREZA (Mt. 15.11)
Não é o que entra pela boca, mas o que sai, que pode tornar uma pessoa
impura.
O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o
que sai pela boca vem do coração. Porque é do coração que provêm os
maus pensamentos, os crimes, os adultérios, as imoralidades, os roubos,
mentiras e calúnias.
M&I - Embora o homem que quer evoluir espiritualmente precise ter cuidado
com a alimentação, não é o que entra pela boca que oferece o maior perigo,
mas o que sai, o que ele fala. Pois o uso do Verbo, da palavra, que encerra
força, poder, é muito importante.
Todo o mal que o homem profere, advém do seu ego, de sua personalidade
transtornada, viciada, desviada dos bons propósitos.
Aquele que segue a doutrina, jamais usará o seu verbo para a destruição, mas
ajudará a si mesmo e ao próximo, abençoando, agradecendo, bendizendo e
aconselhando a seus semelhantes, ajudando, assim, na concretização do Reino
de Deus na Terra!

11. SIMPLICIDADE (Mt. 18.2)
Se não houver uma mudança de vida, de modo a ficarem as pessoas iguais
a crianças, aquelas nunca entrarão no Reino dos Céus. A pessoa mais
importante no céu é a que se humilha e fica igual à criança. E quem
receber uma criança estará recebendo a própria Divindade.
M&I - A soberbia é inaceitável. Que pensa o indivíduo, dominado pelo
egocentrismo, que o faz julgar-se dono da verdade, que desconhece, e detentor
de um poder que não possui?
A criança, em sua simplicidade e pureza, é o protótipo do Ser que, iluminado
pela chama divina, procura viver simplesmente, sem afetações e ares de
importante, tratando a todos com urbanidade e singeleza.
“Deixai vir a mim as criancinhas!” Disse também o Cristo, sinalizando Seu
amor incondicional pelos puros e simples. Assim é aquele que venceu a
ignorância, a Ilusão e as Tentações, assumindo o amor como seu estado
natural, espontâneo e definitivo.

12. DESAPEGO DE RIQUEZA (Mt. 19.20-26)
Jesus disse ao rapaz que queria ser perfeito e obedecia a todos os
mandamentos: “Vá, vende tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres,
pois assim terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga”. O moço ficou
triste, porque era muito rico. Jesus, então, disse: “É mais difícil um rico
entrar no Reino dos Céus, do que um camelo passar pelo fundo de uma
agulha”. E, à pergunta dos discípulos sobre quem então poderia ser salvo,
respondeu: “Para os humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é
possível”.
M&I - O apego aos bens materiais é um grande obstáculo à realização
espiritual. Mas o desapego aos bens, tanto materiais quanto espirituais, é
condição essencial no caminho da transcendência.
Vencer essa dificuldade não é nada fácil! Especialmente para aquele que tem
muitos bens, que foi abundantemente aquinhoado nesta vida material. Mas
isso pode ser conseguido através da obediência aos ditames da Verdadeira
Doutrina. Releva, contudo, observar que mesmo assim é imprescindível a
ajuda dos céus, pois ninguém chega lá sem a graça de Deus!

13. SERVIR (Mt. 20.24)
Os governantes tem poder sobre o povo, mas entre os meus discípulos, diz
Jesus, não pode ser assim. Pelo contrário. Quem quiser ser importante,
que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de
todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para
servir, e dar a sua vida para salvar muita gente.
M&I - Jesus disse: “Meu reino não é deste mundo!”. Sinalizou, assim, como
deve o discípulo agir, em relação ao poder temporal... Lutar para ser poderoso,
aqui, é, na verdade, enfraquecer-se diante de Deus! Pois a escala de valores,
no padrão divino, é oposta à que vigora no mundo. Assim, o primeiro é o
último, e o último o primeiro! Quem se exalta será humilhado, e quem se
humilha, será exaltado! Servir sempre, especialmente aos mais humildes, é o
conselho dado a quem quer ser recebido no Reino dos Céus! Portanto,
humildade, humildade, humildade! Desapego! Tolerância! Amor!
Essa é a orientação e a Lei para todos!...

14. O PODER DA ESPIRITUALIDADE (Mt. 13. 31,33)
Jesus disse: “O Reino do Céu é como uma semente de mostarda, que um
homem semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas
quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Chega até a ser uma
árvore, de modo que os passarinhos vem e fazem ninhos em seus ramos”.
M&I - Seguir a verdadeira doutrina é como plantar uma sementinha no
coração, a qual, sendo pequena, no entanto cresce e dá bons frutos! Esses
frutos vão beneficiar inúmeras pessoas que deles necessitam para o seu
crescimento espiritual.
O ensino espiritual, que varre do mundo o véu da ignorância, deixa
descoberta, visível, a Realidade Única do Ser, que reside no interior de cada
um de nós!...
Sabedores de que esse magistério divino é oferecido em algum lugar, muitos
acodem, pressurosos, e deixam-se ficar, maravilhados, diante dos instrutores,
bebendo, sequiosos, as palavras de vida proferidas pelos Discípulos do
Mestre!

15. A OVELHA PERDIDA (Mt. 18.10)
O que faz um homem, quando, tendo cem ovelhas, uma delas se perde?
Não é verdade que deixa as noventa e nove pastando, e vai procurar a
ovelha perdida? Isto porque, quando a encontrar, ficará mais contente
por causa dela, do que pelas noventa e nove que não se perderam. Assim
também o Pai que está nos Céus, não quer que nenhum desses pequeninos
se perca...
M&I - Certa vez, alguns estranharam que Jesus se aproximasse de pessoas
afastadas da espiritualidade. O Mestre explicou que veio para salvar os
perdidos, mais ainda do que para cuidar dos que já estão no reto caminho.
Assim também procede o pastor que deixa no campo o rebanho para buscar
uma ovelha desgarrada. Nosso trabalho espiritual deve, portanto, visar a
cuidar, antes, dos mais necessitados, que precisam desesperadamente de
assistência, pois também eles são criaturas divinas, e pertencem ao grande
rebanho que é a humanidade.

16. VINGANÇA (Mt. 5.38)
Vocês ouviram dizer: “Olho por olho, dente por dente!” Mas eu lhes digo:
Não se vinguem dos que lhes fazem mal. Se alguém o esbofetear, vire o
outro lado, para ele bater também. Se alguém tentar tomar a sua túnica,
deixe que leve também a capa. Se o forçarem a carregar uma carga por
um quilômetro, carregue por dois. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e
se lhe pedirem emprestado, empreste!
M&I - Violência gera violência! Portanto, não respondam ao mal com o mal,
mas coloquem o bem como antídoto do mal! Responder à violência com
violência é fazê-la recrudescer, aumentar, dominar a tudo!
Com não-resistência, várias batalhas foram vencidas... e especialmente
evitadas! Humildade, delicadeza, singeleza, arte, beleza, amor -- são as
grandes e potentes armas contra a violência e o mal.
Pode levar muito tempo para se obter resultado, mas a prática do bem sempre
conduz ao melhor!
Acreditem nisso e vivam em Paz!

17. AMAR OS INIMIGOS (Mt. 5.43)
Foi dito: “Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos!” Mas eu lhes digo:
Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que se
tornem dignos do Pai de vocês, que faz com que o sol brilhe sobre os bons
e os maus... É fácil amar os amigos. Nisso não há nada de mais. Até os
pagãos o fazem. Sejam perfeitos em amor, assim como o Pai que está nos
céus.
M&I - O amor não pode conhecer limites. Deve ser, sempre, incondicional.
Para vencer a barreira da ignorância, é indispensável amar a todos
indistintamente. Se você aceitar que, verdadeiramente, todos somos irmãos,
que somos integrantes de uma mesma família, que é a Humanidade, chegará à
condição de a todos amar...
Assim ensina o Cristo, assim ensinam todos os grandes Seres que vieram
ajudar no processo evolutivo da raça humana! O sol brilha igualmente para
todos! Que o seu amor também seja um fanal a iluminar, indistintamente,
todos os seus semelhantes.

18. RIQUEZAS NO CÉU (Mt. 6.19)
Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem
destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntem riquezas no
céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não
podem arrombar e roubar. Pois onde estiverem as suas riquezas aí estará
o seu coração.
M&I - Sabendo quão ilusória é a vida material, procure, ao invés de apenas
nela progredir, fazê-lo no plano espiritual. Os bens materiais, perecíveis, de
nada nos servem, além de suas limitadas funções. Já os bens espirituais, que
obtemos através do estudo dos ensinamentos da Doutrina, e da meditação e
devoção a Deus -- estes, sim, duram para sempre e nos ajudam a
atingir a plenitude e a verdadeira felicidade.

19. PRIMAZIA DO ESPIRITUAL (Mt. 6.24-28)
Não se pode servir a dois senhores: a Deus e ao dinheiro.
Portanto, não se preocupem em demasia com o que haveis de comer, de
beber e de vestir. Não são mais importantes a vida e o corpo, do que o
alimento e as vestes? Olhai as aves e os lírios do campo. Elas não semeiam
nem ceifam, mas o Pai lhes dá o que necessitam, assim como aos lírios,
que não trabalham nem fiam, mas vestem-se com mais beleza do que os
abastados reis da terra!
Não fiquem tão preocupados com o dia de amanhã, pois ele trará suas
próprias preocupações. Cuidai, antes, de hoje, porque para cada dia
bastam suas próprias dificuldades.
M&I - A fé remove montanhas! Já foi dito, mas pouco aproveitado! Se o
homem cresse, não viveria atormentado pela angústia de pensar no dia de
amanhã, nas penas que lhe pode reservar o futuro!
Observando a natureza, os pássaros, as plantas, que vivem naturalmente no
aqui e no agora, podemos concluir que Deus, o SER, na verdade provê às
necessidades de todos nós, sendo pura perda de tempo e de energia a
preocupação excessiva com o porvir! Portanto, calma, tranquilidade, paciência
e paz!
Fé em Deus e crédito em sua própria capacidade de resolver e superar os
problemas e dificuldades!

20. JULGAR OS OUTROS (Mt. 7.1-5)
Não julguem os outros para não serem julgados por Deus. Pois Deus
usará a mesma medida para julgar vocês. Por que você vê o cisco no olho
do seu irmão, e não repara na trave que está no seu próprio olho? Tire,
primeiro, a trave do seu olho, e então poderá ver bem, para tirar o cisco
do olho do seu irmão.
M&I - Julgar severamente o próximo, e ser indulgente consigo mesmo, é uma
regra por muitos adotada. Mas isso cria uma grave situação espiritual,
porque o rigor com que se julga é o mesmo com o qual será julgado.
Recomenda-se, portanto, tolerância para com as fraquezas humanas,
especialmente quando há sincero arrependimento, e compreensão para com a
ignorância dos mais fracos espiritualmente.

21. OS DOIS CAMINHOS (Mt.7.13)
Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam
para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta
estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram
esse caminho.
M&I - Fácil é trilhar o caminho que o mundo oferece, baseado na
sensualidade e no egoísmo, nos prazeres e na vaidade. Esse caminho conduz
ao excesso e à perdição, acentuando o domínio da tentação e da ilusão. Já o
outro caminho, às vezes apenas vislumbrado, que chama ao exercício de
austeridades e virtudes, esse não oferece facilidades, mas fortalece o espírito e
conduz à Imortalidade!

22. OS FALSOS PROFETAS (Mt.7.15)
Cuidado com os falsos profetas! Chegam disfarçados de ovelhas, mas são
lobos vorazes.
Serão conhecidos por suas obras.
Toda árvore boa dá bom fruto, mas a que não presta dá frutos ruins.
Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto,
conhecem-se os falsos profetas pelas coisas que eles fazem.
M&I - Dificil é, nesta vida, conhecer e praticar a Verdadeira Doutrina.
Inúmeros falsos mestres trabalham para desviar o peregrino do reto caminho
das virtudes e do conhecimento da Lei Divina. É preciso observar como
trabalham os enganadores, porque assim será possível conhecê-los através do
que produzem.
Não bastam belas palavras e atos de efeito para caracterizar o reto proceder. É
preciso que os que se arvoram em mestres demonstrem inequivocamente, por
suas obras, seus reais objetivos, baseados na veracidade e nos bons propósitos
de servir!
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