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Objetivo:

Melhorar o entendimento sobre o amor.

Pontos a debater:
1) Definição;
2) AS religiões e o amor;
3) A lei maior;
4) Instrução de Fénelon;
5) Procedimentos para exercitar o amor.

Definição
Dicionário Michaelis on-line
 Sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura belo,











digno ou grandioso.
Grande afeição de uma a outra pessoa de sexo contrário.
Afeição, grande amizade, ligação espiritual.
Objeto dessa afeição.
Benevolência, carinho, simpatia.
Tendência ou instinto que aproxima os animais para a reprodução.
Desejo sexual.
Ambição, cobiça: Amor do ganho.
Culto, veneração: Amor à legalidade, ao trabalho.
Caridade.
Coisa ou pessoa bonita, preciosa, bem apresentada.

 Antônimo: aversão, ódio.

Dalai Lama – Budismo Tibetano

“Minha religião é o amor”
Livro: O Mundo do Budismo Tibetano

As Religiões
 Se estar ligado a uma religião que prega o amor fosse

o mesmo que ter o amor como religião:







Não haveria rivalidade entre as diferentes religiões;
Todas falariam a mesma língua;
Haveria fraternidade numa mesma vertente religiosa;
Não haveria guerras, nem corrupção, pois muitos líderes
políticos se dizem “religiosos”;
Não haveria a tal “incompatibilidade fluídica” no
movimento espírita.

ESE – Cap. XI, item 9
 “O amor é de essência divina e todos vós, do

primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a
centelha desse fogo sagrado.”
 “Entretanto, por mais que façam, não logram

sufocar o gérmen vivaz que Deus lhes depositou
nos corações ao criá-los.”
Fénelon

O Livro dos Espíritos
 621. Onde está escrita a lei de Deus?


“Na consciência.”

 a) - Visto que o homem traz em sua consciência a lei

de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela
revelada?


“Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse
lembrada.”

Quais seriam as leis? (ESE - Cap. XI, item 1)
 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos

saduceus, reuniram-se; e um deles, que era doutor
da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: “Mestre, qual o mandamento maior da lei?” - Jesus
respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito;
este o maior e o primeiro mandamento. E aqui
tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu
próximo, como a ti mesmo. - Toda a lei e os profetas
se acham contidos nesses dois mandamentos.”
(MATEUS, cap. XXII, vv. 34 a 40.)

O que significa “amar o teu próximo como
a ti mesmo”?
 Até que ponto estamos em condições de avaliar o

mandamento?
 O que significa “Amar a ti mesmo”?

O quanto é amor e respeito por si mesmo?
 O quanto é orgulho, vaidade e personalismo?
 Temos condições de diferenciar?


Lembremos que...

“O céu e a Terra não passarão, sem
que tudo o que se acha na lei esteja
perfeitamente cumprido.”

Amar a ti mesmo
 O quanto eu me amo?
 Será suficiente para amar ao próximo e estar em
conformidade com a Lei?

 Eu possuo uma certa “quantidade” de amor por mim

mesmo. Será suficiente?





Se não for suficiente, como fazer para seguir meu processo
evolutivo?
Como amar o próximo ainda mais?
Mas a lei diz que tenho que amar como o mim mesmo...

O que significa amar ao próximo como a si
mesmo?

 Fazei aos homens tudo o que queirais que eles

vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os
profetas.
 Tratai todos os homens como quereríeis que eles

vos tratassem.

Jesus e nós

 Jesus
 Muito amor por si mesmo e pelo próximo;
 Conhecimento apurado entre o certo e o errado.
 Nós
 Pouco amor por si mesmo e pelo próximo;
 Conhecimento duvidoso entre o certo e o errado.

Jesus e nós

 Atitudes ainda aceitáveis para nós, não o seriam

para Jesus.
 Mesmo se fizéssemos aos outros apenas o que

gostaríamos que fizessem para nós mesmos,
ainda assim faríamos coisas que Jesus não faz.
 Como, então, cumprir a Lei?

O que significa
“amar ao próximo como a ti mesmo”?
 Conceito imutável descrito com conceito mutável.
 As palavras de Jesus não estavam limitadas ao

conhecimento da época, devem ser aplicadas
ontem, hoje e sempre, o que as tornam imutáveis.
O

homem comum somente pode elaborar
pensamentos comportamentais correlacionando
com o que lhe é conhecido.

Necessário lembrar que:
O HOMEM COMUM SOMENTE
PODE ELABORAR PENSAMENTOS
COMPORTAMENTAIS
CORRELACIONANDO COM O QUE
LHE É CONHECIDO.

ESE – Cap. XI, item 9
FÉNELON

“Amor” na concepção humana não denota elevação

 “E fato, que já haveis podido comprovar muitas

vezes, este: o homem, por mais abjeto, vil e
criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto
qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo
quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro,
sublimes proporções.”

O amor contaminado com o egoísmo
 “Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar

o gérmen vivaz que Deus lhes depositou nos corações
ao criá-los. Esse gérmen se desenvolve e cresce com a
moralidade e a inteligência e, embora comprimido
amiúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e
doces virtudes que geram as afeições sinceras e
duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho
escarpado e árido da existência humana.”

O amor contaminado com o egoísmo
 “Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a

ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas
simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos! o vosso
afeto vos torna egoístas; o vosso amor se restringe a
um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendovos indiferentes os demais.”

O amor “puro”

 “Pois bem! para praticardes a lei de amor, tal como Deus

o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a
todos os vossos irmãos indistintamente.”

 “Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais

importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela
(a lei de amor) que um dia matará o egoísmo, qualquer
que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do
egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de
casta, de nacionalidade.”

Efeitos do amor
 “Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral

da raça humana e a felicidade durante a vida
terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se
reformarão, quando observarem os benefícios
resultantes da prática deste preceito: Não façais aos
outros o que não quiserdes que vos façam: fazei-lhes,
ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance
fazer-lhes.”

As várias faces do amor na Terra
 Caridade;
 Humildade;
 Paciência;

 Devotamento;
 Abnegação;
 Resignação;

 Sacrifício;
 Etc.

“Ele a esquecera (a lei) e
desprezara. Quis então Deus lhe
fosse lembrada.”
PROCEDIMENTOS
APRESENTADOS NA
DOUTRINA ESPÍRITA PARA
LEMBRAR DO
“AMOR DE DEUS”

Respeito – combate o egoísmo
 2. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é

nisto que consistem a lei e os profetas.

(ESE, Cap. XI – Amar ao próximo como a si mesmo)

 2. “Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos

reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os
que os amam? - Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem,
que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má
vida? - Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o
mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de
má vida se entreajudam dessa maneira, para auferir a mesma
vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a
todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será
a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os
ingratos e até para os maus. - Sede, pois, cheios de misericórdia,
como cheio de misericórdia é o vosso Deus.”
(ESE, Cap. XII – Amai os vosso inimigos)

Perdão – combate ao orgulho
3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir
a falta em particular, a sós com ele; se vos atender,
tereis ganho o vosso irmão. - Então, aproximando-se
dele, disse-lhe Pedro: "Senhor, quantas vezes
perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra
mim? Até sete vezes?" - Respondeu-lhe Jesus: “Não
vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta
vezes sete vezes.“
(ESE, Cap. X – Bem-aventurados os que são misericordiosos)

Caridade
A expressão mais plena do amor que conseguimos entender
6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios
anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um címbalo que
retine; - ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os
mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas; ainda quando tivesse a fé
possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou.
- E, quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e
houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo
isso de nada me serviria.

A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a caridade não é invejosa; não é
temerária, nem precipitada; não se enche de orgulho; - não é desdenhosa; não
cuida de seus interesses; não se agasta, nem se azeda com coisa alguma; não
suspeita mal; não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade;
tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre.
Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade permanecem; mas,
dentre elas, a mais excelente é a caridade.
(ESE, Cap. XV – Fora da caridade não há salvação)

Fora da Caridade não há salvação.

fim

