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Podemos Amar a todos? 

Resposta: ?

Quem são todos? 

Como? Quando? Onde?

A viagem do Dr. Silveira…



O Evangelho Segundo o Espiritismo



Podemos Amar a todos? 

O mandamento maior – ESE – Cap XI

1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos 
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.” (S. MATEUS,22: 34 a 40.)

Amarás o teu próximo, como a ti mesmo



Podemos amar a TODOS?

NÓS 
MESMOS



A Lei de Amor  - ESE – Cap. XI - 8
O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os 
instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos; quando mais avançado e 
corrompido, só tem sensações; quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o 
amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as 
aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres; extingue as 
misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento! 
ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que 
transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra – amor, os povos sobressaltaram-se e os 
mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo.

...Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de 
partida, do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que 
vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da 
matéria… 

…O Espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito 
mais do que bens terrenos: a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, 
buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. – Lázaro. (Paris, 1862.)

instintos sensações sentimentos



A Lei de Amor e a Reencarnação - ESE – Cap. XI - 9

Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a idéia 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, sendo-vos indiferentes os demais. 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. A tarefa é longa e 
difícil, mas cumprir-se-á: Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova 
doutrina, porque é ela 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. Disse Jesus: “Amai o vosso 
próximo como a vós mesmos.” Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? 
Não; é a Humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os Espíritos 
adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, 
em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da Divindade.
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. – Fénelon. (Bordéaus, 1861).

A Rencarnação nos apresenta situações, experiências, desafios e aprendizados que tem como principal 
objetivo, nos educar a amar a todos. 



Como amar os inimigos?  (ESE Cap.XII–Amaiosvossosinimigos) 

Retribuir o mal com o bem
1. Aprendestes que foi dito: “Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos.” Eu, porém, vos digo: “Amai os vossos 
inimigos; fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai 
que está nos céus e que faz se levante o Sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. – Porque, 
se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os 
vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos?” (S. 
MATEUS, 5:43 a 47.)
3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, 
porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho.

Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim 
falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura 
pressupõe confiança; ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal; ninguém 
pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam 
umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas 
ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo.

A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física: a da 
assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona 
penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se 
experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se 
deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos.



Como amar os inimigos?  (ESE Cap.XII–Amaiosvossosinimigos) 

Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o 
contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contato de 
um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança; é 
perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem; é não opor 
nenhum obstáculo à reconciliação com eles; é desejar-lhes o bem e não o mal; é experimentar 
júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha; é socorrê-los, em se apresentando ocasião; 
é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar; é, finalmente, 
retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede 
preenche as condições do mandamento: Amai os vossos inimigos.



Na presença do Amor 
“Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo.”

João (I João, 2:10)
Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e ouvidos do venenoso visco do 
escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir.

É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai.

Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos 
amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação.

Mas se realmente amamos os companheiros de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a
visão.

Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará.

Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e 
entendimento.

Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando 
te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a 
tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram.

Ama e compreenderás.

Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas.

Emmanuel / Francisco Candico Xavier – Livro: Fonte Viva 



Conclusão

Podemos Amar a TODOS?  
Resposta: SIM
Está na Lei de Deus! 

E o Sr. Silveira? 

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é 
que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de 
mim.”  - Paulo (Filipenses, 3:13 e 14)



Obrigado
FIM
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