






AMAR AO PRÓXIMO 

COMO A SI MESMO

EVANGELHO SEGUNDO O 

ESPIRITISMO CAP. XI



ROTEIRO

• O maior mandamento

• Parábola dos credores – dai a cesar o que é de 

cesar

Instruções dos espíritos

• Lei de amor

• O egoismo

• A fé e a caridade

• caridade para com os criminosos

• Deve-se expor a vida por um malfeitor?



O MAIOR MANDAMENTO

O doutor da lei, para o tentar, 
propôs-lhe esta questão:  
_”Mestre,qual o mandamento maior 
da lei?” 

”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. 



O MAIOR MANDAMENTO

O segundo, Amarás o teu próximo, 
como a ti mesmo. _ Toda a lei e os 
profetas se acham contidos nesses 
dois mandamentos.”

Fazei aos homens tudo o que 
queirais que eles vos façam,pois é 
nisto que consistem a lei e os 
profetas.(S.Mateus 7:12, 22:34 a 40)



O MAIOR MANDAMENTO

• Como interpretar o mandamento maior da

lei de Deus ?

Amar a deus, com toda força do nosso espirito.

esse amor só será completo e a lei divina

integralmente cumprida, se igualmente amarmos o

nosso próximo como a nós mesmos





PARABOLA DOS CREDORES 

E DOS DEVEDORES
• “O Reino dos Céus é comparado a um rei que 

quis tomar contas a seus servos. E tendo 

começado a tomar as contas, apresentou-lhe 

um que lhe devia dez mil talentos. E como não 

tivesse com que pagar, mandou o seu senhor 

que o vendessem a ele, e a sua mulher, e a 

seus filhos, e tudo o que tinha, para ficar pago 

da dívida. Porém o tal servo, lançando-se aos 

pés, fazia-lhe esta súplica: Tem paciência 

comigo, que eu te pagarei tudo. 



• Então o senhor, compadecido daquele servo, 

deixou-o ir livre, e perdoou-lhe a dívida. E tendo 

saído este servo, encontrou um de seus 

companheiros, que lhe devia cem dinheiros; e 

lançando-lhe a mão à garganta o asfixiava, dizendo-

lhe: Paga-me o que deves...”

• “Amar ao próximo como a si mesmo; fazer aos

outros como quereríamos que nos fizessem”, é a

expressão mais completa da caridade, porque ela

resume todos os deveres para com o próximo. Não

se pode ter, neste caso, guia mais seguro, do que

tomando como medida do que se deve fazer aos

outros, o que se deseja para si mesmo...”

• (NOTA DE KARDEC}





DAI A CÉZAR O 

QUE É DE CÉZAR

• Durante a dominação romana, foi o imposto o 

que os judeus mais dificilmente aceitaram, e o 

que mais causava irritações entre eles. 

Provocou numerosas revoltas e foi transformado 

numa questão religiosa, porque era considerado 

como contrário à lei.



• Os fariseus  enviaram seus discípulos, que lhe 

disseram: Mestre, dize-nos, pois, qual é o teu 

parecer: é lícito dar tributo a César ou não? 

Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-

lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me 

a moeda. E eles lhes apresentaram um dinheiro. 

E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e 

inscrição? Responderam-lhe eles: De César. 

Então lhes disse Jesus: Pois daí a César o que 

é de César, e a Deus o que é de Deus. E 

quando ouviram isto, admiraram-se, e deixando-

o se retiraram.



QUAL O VERDADEIRO SENTIDO DA FRASE 

DAI A CÉZAR O QUE É DE CÉZAR E A 

DEUS O QUE É DE DEUS?

• Atender as obrigações da vida material, sem descuidar 

de cumprir para com as Leis de Deus - CULTIVANDO 

SEMPRE OS VALORES ESPIRITUAIS.

Deus

Cézar





LEI DE AMOR

• Instruções dos Espíritos:

• Lázaro no item 8 do cap. XI nos apresenta uma

descrição evolutiva do amor mostrando-nos desde a sua

origem até o seu destino.

• Origem

Instintos

• Avançado

• Corrompido

Sensações
• Instruído 

• Depurado

Sentimentos

• Mandamento 
maior

Amor







LEI DE AMOR
• Os efeitos da lei de amor podem ser observados por todos nós

no coração humano. Todos temos a necessidade de faze-la
germinar dentro de nós.

Fenelon

“O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao ultimo,
tendes, no fundo do coração”



A LEI DO AMOR

Família Religião Nação Humanidade

Fenelon:

“Ora qual o limite em relação ao próximo? ”



A LEI DO AMOR
Qual o efeito da lei de amor para o homem?

Melhoramento moral para a raça humana e felicidade

durante a vida terrestre e após esta. Os mais rebeldes

também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando

observarem os benefícios da pratica da lei.



O QUE FAZER PARA NOS 

AJUSTAR 

A LEI DO AMOR?

Tolerância

Perdão

Auxílio



QUAIS AS CARACTERISTICAS 

DAQUELE QUE AMA?

Leal

Justo

Consciencioso

Honrado

Benevolente

Empático



O EGOÍSMO

IMPEDE                                                
O PROGRESSO MORAL DA TERRA

CAUSADOR DE TODAS                                
AS MISÉRIAS DA TERRA

MAIOR OBSTÁCULO À 
FELICIDADE DOS HOMENS

O egoísmo acarreta.



O EGOÍSMO

• A indiferença é uma das manifestações do egoísmo, 
pois nos faz voltar as costas para o próximo.



O EGOÍSMO

Joanna de Angelis nos diz:

A terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por
desenvolver os sentimentos superiores que manam da razão e
do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento
interior de cada um no rumo do infinito.

Jesus e o Evangelho a luz da psicologia profunda . 

Joanna de Angelis/ Divaldo Franco



A FÉ E A CARIDADE

• A prática da mais profunda 
caridade está baseada na 
fé, pois sem a fé, a caridade 
não possui a abnegação 
necessária para se 
concretizar em sua 
plenitude.



A FÉ E A CARIDADE

• Nosso gozos terrestre devem servir unicamente como
meio de satisfação das necessidades orgânicas

• Lembrando que o objetivo da vida terrestre é o
aperfeiçoamento moral que nos conduzira a
verdadeira felicidade.



A FÉ E A CARIDADE

• A fé constitui a força motriz que impulsiona a  
caridade , e em cujo trabalho o espírito se 
engrandece e  alcança a plenitude da 
felicidade.

FÉ

CARIDADE



CARIDADE PARA COM OS 

CRIMINOSOS
• Considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que

aquele a quem negardes o perdão e comiseração, Pois, as
mais das vezes, eles não conhecem a Deus como conheceis e
muito menos lhes será pedido do que a vós.



CARIDADE PARA COM OS 

CRIMINOSOS
Questão 120 do Livro dos Espíritos

P. Todos os Espíritos passam pelo caminho do mal para chegar
ao bem?

R. Não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância.





DEVE SE EXPOR A VIDA POR 

UM MALFEITOR ?
• Sim. Livrar um malfeitor da morte, além de constituir um ato 

de caridade, representa para ele uma oportunidade de 
reerguimento moral.

• O amor é o hálito de sustentação da vida, enquanto a sua 
ausência expressa-se como estágio embrionário do ser, 
aguardando os fatores propiciatórios ao seu surgimento e 
exteriorização.

Jesus e o Evangelho a luz da psicologia profunda . 

Joanna de Angelis/ Divaldo Franco



Para AMAR AO PRÓXIMO, é necessário

aprender a AMAR A SI MESMOS.

“ Quando você se ama, você percebe suas próprias 

limitações. Evitando assim atitudes enganosas motivadas 

pela vaidade e pelo orgulho.”

Adenauer Novaes

“ O próximo mais próximo de nós é a Personalidade 

interna e oculta em nosso íntimo, que nos exige atenção 

e equilíbrio.”

Adenauer Novaes

Devemos aprender a  amar-nos, como somos: aceitando defeitos e 

limitações. Somos espíritos em evolução, portanto ainda faz parte de 

nossa personalidade sentimentos contrários ao amor, como :- EGOÍSMO, 

ORGULHO, INVEJA, TRAIÇÃO, ÓDIO e etc…



"O Cristo não pediu muita coisa, não 

exigiu que as pessoas escalassem o 

Everest ou fizessem grandes sacrifícios. 

Ele só pediu que nos amássemos uns aos 

outros."

Chico Xavier





• Ainda que eu falasse a língua dos homens 
e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.

É só o amor, é só o amor;
Que conhece o que é verdade;
O amor é bom, não quer o mal;
Não sente inveja ou se envaidece.

O amor é o fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer...........
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