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O Verbo Amar

“Jesus, dias antes do seu sacrifício, disse aos discípulos: "Um

novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros

como eu vos amei." Onde a novidade de tal mandamento?

Porventura o Evangelho não é, em síntese, a apologia do amor?

Que outro preceito mereceu jamais tanta recomendação e

referências tão enfáticas por parte do Mestre? Não obstante,

aquela ordenança encerra notável novidade: o modo de amar. ...

Jesus amou incondicionalmente. Amou sem ser amado, nem

correspondido no amor. Amou a amigos e inimigos, a bons e

maus, a justos e pecadores, testemunhando com isso sua divina

filiação. ...

Nas Pegadas do Mestre



O Verbo Amar

"... Jesus-Cristo é o verbo amar que tomou forma, que se fêz carne. "Nisto conhecerão todos que sois
meus discípulos: Em vos amardes mutuamente como eu vos amei." Em tal importa o verdadeiro sinal
que distingue o cristão.

Amai e fazei depois tudo o que vos aprouver — disse Santo Agostinho.

O amor sobrepuja a fé, a esperança, a beneficência, o profetismo e o sacrifício — preceitua o Apóstolo
dos Gentios.

No amor se contém a lei e os profetas — rezam os Evangelhos.

Fora do amor não há salvação — sentencia o Espiritismo.”

Nas Pegadas do Mestre



Odiar os pais

1. “Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: – Se
alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e
irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.

– Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo.”

(S. LUCAS, 14:25 a 27 e 33)

2. ”Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno; aquele que ama a 
seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, de mim não é digno.”

(S. MATEUS, 10:37) 

ESE – Cap. XXIII



Odiar os pais

O Evangelho por Emmanuel – Lucas

“... Ainda esse ensino do Mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo.

...Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos, e os convocados ao trabalho
de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como problema
dos mais sérios da vida.

Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a
ordenação evangélica, e sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida,
será discípulo do Senhor em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e
espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios
divinos para a felicidade de todos.”



Carregar a própria cruz

Nos Domínios da Mediunidade – Cap. 20

“... Áulus sorriu e ajuntou:

– Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração... Anésia, mobilizando-a, não conseguiu
modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se
alteraram. Jovino continua em perigo, a casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais, a velhinha
doente aproxima-se da morte, entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias
para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito
transformado, naturalmente transforma as situações. ...”

“– E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser
meu discípulo. ”

(S. LUCAS, 14:25 a 27 e 33.)

ESE – Cap.XXIII



Abandonar pai, mãe e filhos

5. ”Então, disse-lhe Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. – Jesus lhe observou: 
Digo-vos, em verdade, que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou 
seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos – que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século 
vindouro a vida eterna.”

(S. LUCAS, 18:28 a 30)

“Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os
interesses e todas as considerações humanas, porque esse
pensamento está de acordo com a substância da doutrina de
Jesus, ao passo que a idéia de uma renunciação à família seria a
negação dessa doutrina. “

ESE – Cap. XXIII



Abandonar pai, mãe e filhos

6. ”Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei; mas, permite que, antes, disponha do que tenho em minha
casa. – Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está
apto para o reino de Deus. ”

(S. LUCAS, 9:61-62)

ESE – Cap. XXIII

O Evangelho por Emmanuel – Lucas

“... Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram
sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol
de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que
temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. ... Um arado
promete serviço, disciplina, aflição e cansaço, no entanto, não se deve esquecer de
que, depois dele, chegam as semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros
guarnecidos.”



Não vim trazer a paz, mas a divisão

9. ”Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à Terra; não vim trazer a
paz, mas a espada; – porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua
mãe a filha, de sua sogra a nora; – e o homem terá por inimigos os de
sua própria casa.”

(S. MATEUS, 10:34 a 36)

“Vim para lançar fogo a Terra, e que é o que desejo senão que ele se
acenda?...

... Julgais que eu tenha vindo trazer paz à Terra? Não, eu vos afirmo; ao
contrário, vim trazer a divisão; – pois, doravante, se se acharem numa casa
cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras: três contra
duas e duas contra três. – O pai estará em divisão com o filho e o filho com
o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora
com a sogra.”

(S. LUCAS,12:49 a 53)

ESE – Cap. XXII



Não vim trazer a paz, mas a divisão

Evangelho Segundo Emmanuel - Lucas

“... Cristo trazia-nos o calor ao espírito enregelado na indiferença e no vício de
séculos incessantes...

Chama viva para extinguir as trevas de nosso passado obscuro e delituoso, lume
para clarear a senda que nos cabe trilhar nos sacrifícios do presente, a caminho do
grande porvir que a vida nos reserva... Labareda de fé renovadora, suscetível de
purificar-nos o sentimento e soerguê-lo à prática da caridade genuína...”

Evangelho Segundo Emmanuel – Mateus

“E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a
“espada” renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo,
extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela
ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho.”



Não vim trazer a paz, mas a divisão

Evangelho Segundo Emmanuel – Mateus

“Seria abusurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado
instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que
seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões,
estabelecendo os movimentos naturais de idéias renovadoras, fazendo luz no
ímtimo de cada um, pelo esforço próprio, para felicidade de todos os corações.”

“... Achamo-nos ... em luta áspera, na fortaleza do próprio coração, informados de que não é
possível a movimentação de nosso trabalho fraternal sem inimigos, em tarefa ativa, por expulsar
os velhos sentimentos delituosos que se aninham em nossa alma, sob a capa respeitável da
dignidade pessoal, e a fim de incorporarmos à vida íntima os ensinamentos vivos do Mestre
salvador. ... Ele mesmo ... não conseguiu escapar ao extremo sacrifício, busquemos eleger a
humildade perante o orgulho, o silêncio diante do mal, o serviço à frente do ataque e a
serenidade ao lado da violência, por normas ideais de trabalho, ...”



Abandonar pai, mãe e filhos

4. ”Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua 
mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida 
eterna.

(S. MATEUS, 19:29)
ESE – Cap. XXIII

O Evangelho por Emmanuel - Mateus

“Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto, nos tempos 
mais antigos. ...
Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as
esperanças da Terra, conquistando as do Céu. ...
Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e
rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo
de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo
renunciará aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e, somente
com semelhante renúncia, alcançará a vida eterna.”



Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos

“7. Disse a outro: Segue-me; e o outro respondeu: Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu
pai.
– Jesus lhe retrucou: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos; quanto a ti, vai anunciar o
reino de Deus.”

(S. LUCAS, 9:59-60)

“NASCER, MORRER, RENASCER AINDA

E EVOLUIR SEM PARAR

TAL É A LEI”

“A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do Espírito, sendo-lhe transitória e
passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra.
Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lho ensina, dizendo: Não te
preocupes com o corpo, pensa antes no Espírito; vai ensinar o reino de Deus; vai dizer aos homens que
a pátria deles não é a Terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida.”

ESE – Cap. XXIII



Conclusão: Paz do Mundo e Paz do Cristo

É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo.

Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas; a dos

abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz; a dos que se revoltam, ... é a

manifestação do desespero doentio; a dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho; a dos arbitrários

é a satisfação dos próprios caprichos; a dos vaidosos é o aplauso da ignorância; a dos vingativos é a

destruição dos adversários; a dos maus é a vitória da crueldade; a dos negociantes sagazes é a

exploração inferior; a dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos; a dos

comilões é o repasto opulento do estômago... Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e

indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no

século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que

seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o

sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o

entendimento, por nascida e cultivada, portas a dentro do espírito, no campo da consciência e no

santuário do coração.

Vinha de Luz – F. C. Xavier – Emmanuel
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Thank You!


