AMOR E EVOLUÇÃO
ROTEIRO 6

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Livro IV – Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus
Módulo IV – A humanidade regenerada
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AMOR E EVOLUÇÃO
OBJETIVOS
• Esclarecer por que a capacidade de amar se
amplia com a evolução do ser humano.

NAS LEIS DO AMOR
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XAVIER, F.C. Justiça divina. Pelo Espírito Emmanuel.

“Se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa
nos que sofrem por amor, na experiência terrestre.
Indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os
filhos delinquentes à solidão da masmorra... Preferem chorar
na pocilga do cárcere, trabalhando por eles, a morarem no
paraíso com o peito rebentando de lágrimas.
[...]
Inquire da esposa abnegada se deixaria o companheiro
enredado à loucura, para brilhar num desfile de santidade...
Disputará as vigílias no manicômio para servi-lo, fugindo aos
louros da praça pública.
Interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em
dificuldade... Aceitará partilhar-lhe as provações, recusando
os privilégios com que o mundo lhe acene.

NAS LEIS DO AMOR

FEB – EADE – Livro IV – Módulo IV – Roteiro 6 - Amor e evolução

XAVIER, F.C. Justiça divina. Pelo Espírito Emmanuel.

Isso acontece na Terra, onde o amor ainda se mistura ao
egoísmo, qual o ouro perdido na ganga do solo.
[...]
À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos
reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem
fazer a felicidade alheia no caminho em que avança.
[...]
Trabalharemos e sofreremos, assim por amor, pelos séculos
adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade
de nosso nível, até que possamos entrar, todos juntos, na
suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus
para sempre.”
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Estudamos as Leis Divinas e a mensagem libertadora de Jesus.
Sabemos, realmente, a importância do Amor no nosso processo evolutivo?

Reconhecemos em nós, Espíritos imperfeitos, e no nosso próximo a
essência do Amor Divino, considerando mesmo àqueles que rejeitam ou
ignoram o Bem e a Luz?
Identificamos o Amor de Deus na Criação e interagimos, segundo esta Lei,
com os demais Reinos da Natureza?
No processo de transição pelo qual nosso planeta atravessa, de que
modo nossa capacidade de Amar contribuirá para o alvorecer de um
mundo regenerado?
Nossos pensamentos e ações refletem a Lei de Amor trazida e exemplificada
por Jesus?
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PROCESSO EVOLUTIVO DO ESPÍRITO
Origem => DEUS => Amor Absoluto, Onipotente, Onipresente.
“O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas.”
XAVIER, F.C. Pensamento e vida. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 30.

“A alma, dissemos, vem de Deus.[...] criada por amor, criada para amar.”
DENIS, Léon. O problema do ser, dos destino e da dor. Cap. O amor.

“Herdeiros d’Ele que somos, raios de sua inteligência infinita e sendo Ele mesmo o Amor eterno
de toda Criação em tudo e em toda parte, é da legislação por Ele estatuída que cada Espírito
reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se, aqui e ali, na luz ou na treva, na
alegria ou na dor a que empenhe o coração.”
XAVIER, F.C. Pensamento e vida. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 30.

Toda a Criação Evolui?
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“A evolução dos mundos e das almas é regida pela Vontade Divina, que penetra e dirige toda a
Natureza.”
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DENIS, Léon. O problema do ser, do destino e da dor. Cap. Evolução e finalidade da alma.

“O progresso é uma das leis da Natureza. Todos os seres da Criação, animados e inanimados,
estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere.”
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. III, item 19.

Qual é o objetivo da Evolução?
“O objetivo da evolução[...] é o aperfeiçoamento de cada um de nós, [...]de tudo na
Natureza e de todos.”
“É passando por inúmeras transformações, no tempo e no espaço, durante milhares de
séculos, por meio do trabalho, da vontade, do esforço, de todas as alternativas da
alegria e da dor que a alma se eleva, acumulando uma soma sempre crescente de
saber e virtude; sentindo-se, assim,mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, de
forma a se comunicar mais intimamente com o seu meio social e planetário.”
DENIS, Léon. O problema do ser, dos destino e da dor. Cap. Evolução e finalidade da alma.
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Relembrando as Leis Naturais, qual a relação entre a evolução
do Espírito e a Lei do Progresso?
R.Q.778 LE (Lei do Progresso) – “[...] o homem deve progredir incessantemente e não

pode voltar ao estado de infância. Se progride, é que Deus assim o quer. Pensar
que possa retrogradar à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso.”

“Há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos
encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais
elevados, que nos impele para o Belo e para o Bem.
É a Lei do Progresso, que guia a Humanidade e aguilhoa cada um de nós, porque
a Humanidade são as próprias almas, que, de século em século, voltam para
progredir, preparando-se para mundos melhores, em sua obra de
aperfeiçoamento. [...] Tudo se liga. A véspera prepara o dia seguinte; o
passado gera o futuro. A obra humana, reflexo da obra Divina, expande-se em
formas cada vez mais perfeitas.”
DENIS, Léon. O problema do ser, dos destino e da dor. Cap. Evolução e finalidade da alma.
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Existe uma relação entre a evolução do Espírito e as
diferentes categorias de mundos habitados?
“Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que as condições dos mundos são
muito diferentes, em relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade
de seus habitantes.[...]
Nos mundos felizes, [...] só a superioridade moral e intelectual estabelece
diferença entre as condições e dá a supremacia.
[...]
O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo,
aperfeiçoando-se.
Seu objetivo á alcançar a classe dos Espíritos puros [...]. Todos os
sentimentos delicados e elevados da natureza humana se encontram
engrandecidos e purificados [...] e um laço de amor e fraternidade une
todos os homens.”
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. III, itens 3 e 10.
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AMOR E EVOLUÇÃO
“Princípio da vida universal *...+ é por ele (o amor) que ela (a alma) se sente
estreitamente lidada ao Poder Divino, foco ardente de toda a vida, de todo
o Amor. [...] É o Amor que provocará, no fundo das almas embrionárias,
os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade, da bondade.
[...]
Assim, de grau em grau, sob a influência e irradiação do amor, a alma
desenvolver-se-á e engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas
sensações. Lentamente, o que nela não era senão paixão, desejo carnal, irse-á depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado; a
afeição a um só ou a alguns converter-se-á na afeição a todos, à família, à
pátria, à Humanidade.
[...]
Essas impressões vão-se encontrando cada vez mais vivas à medida que se
afastam dos planos inferiores onde reinam os impulsos egoístas e se
sobem os degraus da gloriosa hierarquia espiritual para aproximar-se do
Foco Divino. Cada alma é, portanto, um sistema de força e um gerador de
amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação.”
DENIS, Léon. O problema do ser, do destino e da dor. Cap. 25.
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UNIVERSO => CRIAÇÃO
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(ORBES, REINOS
CRIATURAS)

REINTEGRAÇÃO
DO ESPÍRITO COM O
AMOR UNIVERSAL

LEI DIVINAS

DEUS
AMOR

UNIVERSAIS

ILUMINAÇÃO DO
PRINCÍPIO INTELIGENTE

DIRETRIZES PARA O
EQUILÍBRIO ENTRE

=> ELEVAÇÃO ESPIRITUAL

INSTINTO/RAZÃO /MORAL
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AMOR E EVOLUÇÃO
De que forma avançamos no conhecimento da Lei
de Amor no nosso processo evolutivo?

“Deus é Amor”- afirmou João. (I Jo 4:16)
Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus?
“Não; falta-lhe para isso o sentido.”
Quando, seu espírito não mais estiver obscurecido pela
matéria e, pela sua perfeição, se houver aproximado de
Deus, então o verá e o compreenderá.
KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Questões 10 e 11.
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Em nosso processo evolutivo, como se estruturou o
aprendizado do Amor ?
1º ) O princípio: O DECÁLOGO
=> Amor a Deus e aos afetos <=
“Mestre, qual o maior mandamento da Lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor
teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu
espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é
semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois
mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas .”
Mt, 22:37-40 - O maior mandamento – Bíblia de Jerusalém
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2º) Com o advento do Cristo: o 1º grande passo
=> O Amor estendido aos desafetos <=
“Ouvistes o que vos foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém,
vos digo: amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem; desse modo
vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos Céus,[...] Portanto, deveis ser
perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito.”
Mt,5:43-45e48 – A nova justiça é superior à antiga – Bíblia de Jerusalém.

3º) Jesus revela os desdobramentos da Lei de Amor
=> O Amor estendido à Família Corporal <=
“*...+Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? *...+ Jesus respondeu, guarda
os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não
levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo
como a ti mesmo.”
Mt, 19:16-19 – O moço rico – Bíblia de Jerusalém.
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4º) O Amor que se amplia à Família Espiritual
“*...+ Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, repassando com o olhar os
que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos.
Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.”
Mc, 3:33-35 – Os verdadeiros parentes de Jesus – Bíblia de Jerusalém

5º) O Amor sem fronteiras, como Lei Universal
“Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei,
amai-vos também uns aos outros.
Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros.”
Jo,13:34-35 – A despedida - Bíblia de Jerusalém

6º) O Amor como o Caminho para nos religar e reunir ao Pai
“Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai a não ser
por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai.’ *...+
Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama; e quem me ama será
amado por meu Pai.”
Jo, 14: 6 e 21 – A despedida – Bíblia de Jerusalém

Atividade
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Dividir a turma em grupos para estudo, reflexão e debate sobre as
seguintes questões:
1. Estudamos as Leis Divinas e a mensagem libertadora de Jesus.
Sabemos, realmente, a importância do Amor no nosso processo
evolutivo?
2. Reconhecemos em nós, Espíritos imperfeitos, e no nosso próximo a
essência do Amor Divino, considerando mesmo àqueles que rejeitam
ou ignoram o Bem e a Luz?
3. Identificamos o Amor de Deus na Criação e interagimos, segundo esta
Lei, com os demais Reinos da Natureza?
4. No processo de transição pelo qual nosso planeta atravessa,
reconhecemos que o Amor e o Bem em ação sempre, em tudo e para
todos, é uma necessidade impostergável para o alvorecer de um
mundo regenerado?

