
C&Q
"Ninguém possui meu Deus, mas 
meu Deus possui a todos, inclusive a 
mim. Os deuses de todas as pessoas 
individuais possuem sempre todas 
as outras pessoas, inclusive a mim 
mesmo". 

C. G. Jung 
O Livro Vermelho
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QUANDO A HUMANIDADE COMPREENDER QUE 
A INTERPRETAÇÃO PESSOAL DE DEUS DEVE 

CONSIDERAR QUE ELE AMA A TODOS 
INDISCRIMINADA E INDEPENDENTEMENTE DE 

QUALQUER OUTRA COISA SERÁ POSSÍVEL, 
FINALMENTE, CONTAR ESTE COMO FIGURANDO 

ENTRE OS MUNDOS DE REGENERAÇÃO. 



Deus: pensamento abstrato.

Amor: pensamento 

abstrato essencial.



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. 

● 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 - AMAR AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO 

“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)

“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.”



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?



AMAR A TI MESMO

• O quanto eu me amo?  

• Será suficiente para amar ao próximo e estar em conformidade com a 
Lei? 

• 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 O TEU PRÓXIMO COMO A TI 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.



O QUE SIGNIFICA  
“AMAR O TEU PRÓXIMO COMO A TI MESMO”?

Relativização do amor - re
quer 

pensamento abstrato.



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. 



Os atos são 

consequência dos 

sentimentos.

Desenvolver Inibir
Caridade Egoísmo

Humildade Orgulho

OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO ESPÍRITA

Não são atos,  
são sentimentos.



Desenvolver Inibir Ferramenta
Caridade Egoísmo Auxílio

Humildade Orgulho Perdão

MUNDO DE EXPIAÇÃO E PROVAS

?
?



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.  
... 
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)



A caridade, para nós, é a maior 
expressão do amor, mas 

interpretamos como atos.



AS VÁRIAS FACES DO AMOR NA TERRA

Caridade;  

Humildade;  

Paciência; 

Cuidado;

Devotamento; 

Abnegação; 

Resignação; 

Sacrifício; 

Etc.
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