JESUS E AMOR
Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele
não há nenhum tropeço.
(I João, 2:10.)

O que e o amor?
Qual o significado do amor do cristo
para nós?
Porque devemos amar o próximo
como a nós mesmo?
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A LEI DE AMOR
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.
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Figura humana

A figura humana de Jesus confirma a sua procedência e realização como o Ser mais perfeito
e integral jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de
integração profunda com a Consciência Divina, conservando a individualidade em um
perfeito equilíbrio psicofísico.
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Jesus
Como consequência, transmitia confiança, porque
possuía um caráter com transparência diamantina,
que nunca se submetia às injunções vigentes,
características de uma cultura primitiva, na qual
predominavam o suborno das consciências, o
conservadorismo hipócrita, uma legislação tão
arbitrária quanto parcial e a preocupação
formalística com a aparência em detrimento dos
valores legítimos do indivíduo.

Divaldo Franco, Joanna de Angelis, Jesus e a Atualidade Lição – 4 Jesus e Amor

Imperfeito amor
Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não
basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho
particular, reclamando entendimento alheio.
É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção.
O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo
em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas
de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no
inferno da amargura e da frustração.
Chico Xavier; Emmanuel - Palavras de vida eterna lição 4 - Amor e temor

Perfeito amor
O perfeito amor, contudo, compreende que o
Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a
evolução e aprimoramento das almas, que a
felicidade não é a mesma para todos e que

amar significa entender e ajudar, abençoar e
sustentar sempre os corações queridos, no
degrau de luta que lhes é próprio.
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Seres humanos
Os seres que amamos!... Com que enternecimento
desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do
mundo!... Se possível, obteríamos para cada um deles
um nicho de santidade ou um título de herói!...
Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres
humanos, matriculados no educandário da vida.
E, nos círculos das experiências em que se debatem,
como nos acontece, erram e acertam, avançam na
estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos
apoio e compreensão.
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Coragem de compreender
Todos somos viajores do Universo com encontro
marcado numa só estação de destino – a perfeição
na imortalidade.
À face disso, e levando em consideração que nos
achamos individualmente em marcos diferentes da
estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem
amamos, e abençoá-los com o nosso afeto,
cultivemos, à frente deles, a coragem de
compreender e a paciência de esperar.
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Amplo amor
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.
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Solução para todos
Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor
como a solução para todos os questionamentos, e o
perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as
enfermidades.

Não apenas ministrava-o através de palavras, mas,
sobretudo, mediante atitudes claras e francas,
arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes,
aos detestados, aos segregados, aos carentes.
Em momento algum se submeteu às conveniências
perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em
detrimento do amor indistinto quanto amplo a todos
que o cercavam ou o encontravam.
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Por amor
Por amor, elegeu um samaritano desprezado, para
dele fazer o símbolo da solidariedade.
Com amor, liberou uma mulher equivocada,
tirando-lhe o complexo de culpa. Pelo amor,
atendeu à estrangeira siro-fenícia que lhe pedia
socorro para a enfermidade humilhante.
De amor estavam repletos seu coração e suas mãos
para esparzi-lo com os espezinhados, fosse um
cobrador de impostos, uma adúltera, o filho
pródigo, a viúva necessitada, ou a mãe enlutada.
Sempre havia amor em sua trajetória, iluminando
as vidas e amparando as necessidades dos corpos,
das mentes, das almas.
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Solução para todos
Compadecia-se de todos; no entanto,
mantinha a energia que educa, edifica,
disciplina e salva.
Chorou sobre Jerusalém, invectivou a farsa
farisaica, advertiu os distraídos, condenou a
hipocrisia e deu a própria vida em
holocausto de amor.

Nunca se perdeu em sentimentalismos
pueris ou agressividades rudes. O amor
norteava-lhe os passos, as palavras e os
pensamentos. Tornou-se e prossegue como
sendo o símbolo do amor integral em favor
da humanidade, à qual auspicia um
sentimento humano profundo e libertador.
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Te libertes
Para que te libertes, assim, das algemas do
medo, não basta te acolhas no anseio de ser
ardentemente querido e auxiliado pelos
outros, segundo as disposições do amor
incompleto.
É indispensável saibas amar, com abnegação e
ternura, entre a esperança incansável e o
serviço incessante pela vitória do bem, sob a
tutela dos quais viverás sempre amado,
segundo o amor equilibrado e perfeito, pela
força divina que nos ergue, triunfante, dos
abismos da sombra para os cimos da luz.
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