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Quem é minha 
mãe e quem são 

meus irmãos?

O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
de Allan Kardec

Capítulo XIV 
Honrai a vosso pai e a vossa mãe



“Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do
lado de fora, querendo falar com ele.
Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo.
Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? - Perguntou ele.
E, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus
irmãos! Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu
irmão, minha irmã e minha mãe.” (Mateus, 12: 46-50)
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Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?

Fonte: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no Capítulo XIV, em “Honrai a vosso pai e a vossa mãe”.



Esclarecimentos iniciais
Allan Kardec, no livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no Capítulo XIV,
em “Honrai a vosso pai e a vossa mãe”, “Quem é minha mãe e quem são meus
irmãos?”, esclarece:
“Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua
bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não
deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que Ele se contradizia. Fato,
porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra
angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que Ele destruísse de
um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa: se
certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico,
é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal
compreendidas, ou não são suas. (...)”
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Fonte: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no Capítulo XIV, em “Honrai a vosso pai e a vossa mãe”.



“Supor que Ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter.
Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: Honrai a
vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para
suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica.
Ele nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino; aproveitou, portanto, a
que se lhe deparou, com a chegada de sua família, para precisar a diferença
que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual.”
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Esclarecimentos iniciais

Fonte: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no Capítulo XIV, em “Honrai a vosso pai e a vossa mãe”.



Interpretando a passagem evangélica

O Codificador do Espiritismo apresenta importante observação: “Semelhante
ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: Honrai a vosso pai e a
vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras,
quase sempre envoltas no véu da forma alegórica.”
Pelo entendimento de Kardec, Jesus jamais quis ignorar a sua mãe e os seus
irmãos, pois isso se conflitaria com os demais ensinamentos da Boa Nova.
Assim sendo, importante buscar outras interpretações que servirão de base
para possíveis conclusões.
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Dos esclarecimentos de Kardec, observamos a
dificuldade em interpretar algumas passagens
evangélicas, conduzindo-nos a perguntar: É isso mesmo
que Jesus quis dizer?

Fonte: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no Capítulo XIV, em “Honrai a vosso pai e a vossa mãe”.



O Espírito Emmanuel, no livro “O Consolador”

O Espírito Emmanuel, na pergunta 342, ensina:
“342. A resposta de Jesus aos seus discípulos ‘Quem é minha mãe e quem são
os meus irmãos’, é um incitamento à edificação da fraternidade universal?
O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a
fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular,
mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e
ajudar, fraternalmente, a todos os necessitados, desde os aparentemente mais
felizes, aos mais desvalidos da sorte.”
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Fonte: Espírito Emmanuel, no livro “O Consolador”, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 342. 



As interpretações conduzem ao Cristo referir-se aos laços de família, seres
unidos pelo sangue e espiritualmente.
Os laços espirituais extrapolam os laços consanguíneos, pois são duráveis
e se fortalecem pela purificação do ser humano, perpetuando-se pelas
várias migrações do Espírito.
Assim, Jesus demonstra que a organização familiar fundamentada na
união espiritual é a verdadeira, por persistir por toda a eternidade. 7



“O corpo procede do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito,
porque o Espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai
que cria o Espírito de seu filho; apenas lhe fornece o invólucro
corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento
intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir.”

8Fonte: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no Capítulo XIV, em “Honrai a vosso pai e a vossa mãe”.



Jesus disse: “Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são
meus irmãos, irmãs e mãe.”
Fazer a vontade de Deus é agir segundo a suprema lei do amor,
fora da qual tudo é efêmero, fugaz e insustentável.

Fonte: Vinicius, no livro “Nas pegadas do Mestre”, em “A família de Jesus”. 9



“(...) somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Não importa a cor, a
raça, a religião, o credo político a que cada um pertence; estas coisas são
transitórias e deixam o espírito logo que desencarne. (...) No mundo espiritual,
nossa verdadeira pátria, não há pais, mães, maridos e esposas: há apenas
irmãos, filhos de Deus (...)”
Fonte: Evangelho Redivivo”, Livro II, Estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus, da FEB Editora. 10



No livro “Cinquenta anos depois”, do Espírito Emmanuel,
na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos Capítulos
IV e V, tem-se uma interpretação do Evangelho de
Mateus (12: 46-50) - “Quem é minha mãe e quem são
meus irmãos?”, realizada por Nestório, personagem de
uma das reencarnações de Emmanuel, para uma pequena
assembleia de seguidores do Cristianismo nascente.

11Fonte: EMMANUEL; psicografado por Francisco Cândido Xavier. Cinquenta anos depois. 34ª Edição. FEB Editora, 2020.



“Os que sabem acatar, neste mundo, os desígnios de
Deus, com humildade e tolerância, com resignação e com
Amor, chegarão mais depressa junto daquele que se nos
revelou há um século o Caminho, Verdade e Vida! Esses
Espíritos amorosos e justos, que se iluminaram
interiormente pela compreensão e aplicação dos ensinos
em toda a vida, estarão mais perto do seu coração
misericordioso, cujas pulsações sagradas repercutem em
nosso próprio ser, pela magnanimidade infinita que
sentimos em torno de nossa alma, em todos os passos
desta vida!... Tais criaturas são desde já seus irmãos mais
próximos, pela iluminação evangélica no cumprimento
das leis do amor e do perdão.”

12Fonte: EMMANUEL; psicografado por Francisco Cândido Xavier. Cinquenta anos depois. 34ª Edição. FEB Editora, 2020.



13Fonte: EMMANUEL; psicografado por Francisco Cândido Xavier. Cinquenta anos depois. 34ª Edição. FEB Editora, 2020.

“Dentro, pois, dessas luzes prodigiosas da Verdade,
sentimo-nos compelidos a dilatar o conceito de família
no plano universalista, alijando o criminoso egoísmo
que, por vezes, nos toma de assalto o coração, criando
os germes da discórdia e do sofrimento no próprio lar.
Se um homem é a partícula divina da coletividade, o
lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização.
Um homem divorciado do bem e um lar envenenado
pelos desvios do sentimento, operam os desequilíbrios
singulares que atormentam os povos!...”



14Fonte: EMMANUEL; psicografado por Francisco Cândido Xavier. Cinquenta anos depois. 34ª Edição. FEB Editora, 2020.

“A Terra viverá as suas fases evolutivas de dor e de
experiências dolorosas, até que a compreensão perfeita
do Messias floresça em todo o mundo, para as almas.
Até agora, o Cristianismo tem medrado com as lágrimas
e o sangue de seus mártires, mas os Espíritos do Senhor,
cujas vozes ouvi na mocidade nas sagradas reuniões da
Igreja de Éfeso, asseveravam aos discípulos de João que,
não levará muito tempo, o proselitismo do Cristo será
chamado a colaborar nas esferas políticas do mundo,
para dissipar a treva e a confusão da sua rede de
enganos...”



Emmanuel: Cinquenta anos depois
“Nessa época, meus irmãos, talvez que a doutrina do Mestre venha a sofrer o
insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes terrestres, cheios de
vaidade e despotismo. É possível que espíritos turbulentos e endurecidos tentem
subverter os valores da nossa fé, desvirtuando-a com as exterioridades do
politeísmo, mas ai dos que operarem semelhante atentado, em face das verdades
que nos orientam e consolam!...
Nos esforços da fé, jamais esqueçamos a exortação do Senhor às mulheres de
Jerusalém, que pranteavam ao vê-lo avergado sob o madeiro infamante: ‘Filhas
de Jerusalém, não choreis por mim! Chorai por vós mesmas e por vossos filhos,
porque dias virão em que se dirá: - Ditosas as estéreis, ditosos os ventres que
nunca geraram e os seios que nunca amamentaram! - Pôr-se-ão todos os homens
a dizer aos montes: - Caí sobre nós! e às colinas: - Cobri-nos! Porque, se assim
procedem com o lenho verde, que se fará, então, com o lenho seco?!”

15Fonte: EMMANUEL; psicografado por Francisco Cândido Xavier. Cinquenta anos depois. 34ª Edição. FEB Editora, 2020.



Emmanuel: Cinquenta anos depois
‘‘Ai de quantos abusarem em nome da aquele que nos assiste do Céu
e conhece nossos mais recônditos pensamentos, pois, mais tarde,
conforme o prometeu, a luz do Alto se derramará sobre toda a carne
e a voz dos Céus será ouvida na Terra, por meio dos mais doces
ensinamentos e das mais elevadas profecias! Se falharem os
homens, hão de vir até nós os exércitos de seus anjos, atestando a
sua misericórdia...
É que, meus irmãos, o Reino de Jesus deve ser fundado sobre os
corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca, neste
mundo, com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de
doutrinas de violência, que estruturam os Estados da Terra!”

16Fonte: EMMANUEL; psicografado por Francisco Cândido Xavier. Cinquenta anos depois. 34ª Edição. FEB Editora, 2020.



Emmanuel: Cinquenta anos depois
“O reino do Senhor sofrerá, por muito tempo, ‘a abominação do lugar santo’,
pela falsa interpretação dos homens, mas chegará a época em que a
Humanidade, hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma
Jerusalém gloriosa e libertada!...
Guardemos na mente a convicção de que o Reino de Jesus não está nos
templos ou nos manuscritos materiais que o tempo se incumbirá de aniquilar
em sua passagem incessante e, sim, que os alicerces divinos têm de ser
construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por
si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do
Infinito, onde nos aguardarão, depois da jornada, as bênçãos do Cordeiro de
Deus, que se imolou na cruz, para nos redimir do infortúnio e do pecado!...”
(Emmanuel; 2020, p. 86-89)

17Fonte: EMMANUEL; psicografado por Francisco Cândido Xavier. Cinquenta anos depois. 34ª Edição. FEB Editora, 2020.
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