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Reflexão:
Amar a Deus sobre todas as coisas e
ao próximo como a si mesmo.
Será que amamos realmente a Deus sobre todas as coisas?
Vamos refletir:
Quando acontece algo que nos contraria como desemprego, doença,
morte de ente querido, como reagimos? Nos resignamos, sabendo que o
comando da “nave” está nas mãos de Deus e que tudo que nos
acontece tem um motivo:

Pode ser expiação de erros passados, prova pedida por nós mesmos ou
desafio para que mudemos nossas atitudes?
ou,
Diante desses acontecimentos que nos contrariam agimos como crianças
mimadas achando que Deus nos abandonou, não se preocupa conosco, não
nos ama, não tem tempo para nós?
Amar sobre todas as coisas é ter o amor incondicional que Jesus ensinou,
amar sem impor condições. É amar “apesar de” e não amar apenas “se”.
Quando oramos o “Pai Nosso” dizemos “Seja feita a vossa vontade assim na

terra como no céu”. Isto é aceitar a vontade Dele, sem questionar, sabendo que
Ele só que o melhor para nós.
Agora vamos refletir sobre “amar o próximo como a si mesmo” . Lembremos
que o próximo não é apenas aquele que nos é simpático, nos elogia, faz as
nossas vontades e pensa como nós. O próximo também é aquele que fica com o
cargo que deveria ser nosso na empresa, que passa nossa frente na fila do banco
e do supermercado, nos dá fechada no trânsito, o ladrão, o assassino, em fim o
próximo é toda a humanidade.
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Amar o próximo é aceitar o outro como ele é, perdoar sempre lembrando o
que rezamos no “Pai Nosso”. “Perdoe as nossas ofensas como perdoamos os nossos

ofensores”.
Amar o próximo é nunca fazer ou tratar o outro como não gostaríamos de
ser tratados, ou fazendo ao outro o que não gostariam que nos fizesse.
Devemos seguir a recomendação de Santo Agostinho: Todas as noites
revermos as ações praticadas durante o dia para que possamos corrigir os nossos
erros.
Por isso devemos cultivar o hábito de fazer o “Evangelho no Lar”.
Como fazer esse Evangelho:
1- Escolha um dia e hora da semana que for mais adequado a
você.
2- Todas as semanas no dia e hora escolhidos, reúna-se com a
sua família (se ela quiser) ou faça sozinho o evangelho.
3- Comece no capítulo I do “Evangelho Segundo o Espiritismo” e
leia um pequeno trecho a cada semana até chegar no capítulo
XXVIII, lendo-o apenas até a oração dominical. Volte ao capítulo I e
faça sempre o evangelho.
4- No dia e hora escolhidos você fará:
−

prece inicial (oração espontânea ou “Pai Nosso”);

−

leitura do trecho do evangelho marcado para aquela semana.

−

comentário simples do trecho lido.

−

Vibrações (pedir a Deus que ilumine o planta, sua família, seus

amigos).
− um minuto de silêncio para que cada um faça seu pedido.
− prece final.
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