
CAP XI - AMAR O PRÓXIMO COMO A SI MESMO 

 

Itens 1 e 2 - O Mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os 

outros nos façam. 

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 22, Versículos 34 a 40: 

 

“Os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e 

um deles, testando-o, o interrogou: 

 

Mestre, qual é o grande mandamento da lei? 

 

Ele lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda a tua 

alma, e com toda a tua mente. 

 

Este é o primeiro e grande mandamento. 

 

O segundo, semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

 

Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas.” 

 

Nessa passagem temos um diálogo entre Jesus e os fariseus. 

 

E muitos foram os momentos em que Jesus foi assediado pelas forças contrárias à sua 

mensagem, sobretudo porque o Evangelho renovava e ampliava os ensinos da Torah. 
 

Jesus, porém, nunca se afastou desses momentos! Muito pelo contrário! 

 

Essas eram oportunidades onde o Mestre trazia grandes esclarecimentos, como nessa 

passagem, onde vemos o registro do encontro da lei antiga com a lei de Amor. 

 

Jesus responde prontamente qual é o primeiro e grande mandamento e aproveita para 

complementar a frase: 

 

“Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.” 

 

Portanto, os ensinamentos do Cristo se assenta em dois fundamentos que trabalham 

juntos: o Amor a Deus e o Amor ao próximo. 

 

Nos Itens 1 e 2 - O Mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos 

que os outros nos façam, Kardec nos esclarece que o amor é a expressão mais 

completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o 

próximo. 

 

Mas a palavra Amor é suscetível de diversas definições e, por isso, costuma-se dizer 

que o amor é um sentimento indefinível.  



 

Vejamos, então, como o amor é visto no Evangelho e na vida na Terra. 

 

No Evangelho, o amor nos é apresentado como a centelha divina que todos nós 

possuímos, em diferentes graus de evolução. 

 

E o nosso objetivo é chegar ao amor sublime pregado por Jesus. E cada um de nós 

terá o seu tempo para alcançar esse objetivo.  

 

Para muitos, isso é uma utopia, algo que não irá nunca acontecer na Terra. Mas, se 

tudo tende a um crescimento, se tudo evolui, se todos os homens trazem dentro de si 

uma tendência, um impulso ao progresso, por que a Humanidade e a Terra não 

podem alcançar, um dia, um grau de evolução que permita a todos viver em paz e em 

harmonia? 

 

Os obstáculos de hoje serão vencidos, como muitos já o foram, até então. Não 

podemos esquecer que todos os Espíritos, como vimos semana passada, são 

perfectíveis, ou seja, todos têm o mesmo potencial para chegar a perfeição relativa, 

mas esse potencial precisa ser desenvolvido e utilizado por nós, no exercício do livre 

arbítrio. 

  

Já o amor que conhecemos e vivenciamos na Terra ainda é aquele sentimento voltado 

muito para o mundo da matéria, e que tem várias formas de expressão. São elas: 

 

- Como expressão de afetividade - pode se apresentar das mais diversas formas: da 

mais vulgar até a mais sublime. 

 

- Na forma do instinto - somente consegue enxergar o eu próprio e se apresenta 

como instrumento de defesa e de autopreservação. 

 

- Na forma da paixão, da sensação - é bem imediatista e enxerga o outro como um 

objeto que tem a função de lhe suprir os desejos íntimos. 

 

E o que significa amar ao próximo como a si mesmo? 

 

O amor ao próximo começa com simples manifestações de atenção e bondade, 

limitadas a uma ou poucas pessoas. Esse é o início do desenvolvimento do amor ao 

próximo. 

 

Esse amor amplia-se com a prática, podendo atingir comunidades e até a Humanidade 

toda. O importante é cultivar o hábito de fazer o bem, dia após dia. 

 

Emmanuel no livro “Caminho, Verdade e Vida”, psicografia de Chico Xavier, no 

Cap. 41 intitulado “Regra Áurea”, nos esclarece que a Humanidade, muitos séculos 

antes da vinda de Jesus, já estava tendo contato com os fundamentos da Lei de Amor, 

trazida por Espíritos missionários: 



 

Diziam os gregos: “Não façais ao próximo o que não desejais receber dele.” 

  

Afirmavam os persas: “Fazei como quereis que se vos faça.” 

   

Declaravam os chineses: “O que NÃO desejais para vós, não façais a outrem.” 

 

Recomendavam os egípcios: “Deixai passar aquele que fez aos outros o que 

desejava para si.” 

 

Doutrinavam os hebreus: “O que não quiserdes para vós, não desejeis para o 

próximo.” 

 

Insistiam os romanos: “A lei gravada nos corações humanos é amar os membros 

da sociedade como a si mesmo.”  

 

Vemos então que a Lei de Amor nunca foi uma novidade para a Humanidade, o que 

aconteceu de novo foi que somente com a vinda de Jesus é que tivemos a 

exemplificação dessa lei por meio do trabalho, abnegação e amor do Mestre. 

 

Portanto, amar ao próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da 

caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, como nos 

disse Kardec no começo desse item. 

 

A chamada “Regra Áurea” ou “Regra de Ouro”, que é fazer aos outros somente o 

que queremos para nós, é uma ideia muito simples e muito fácil de ser entendida por 

qualquer pessoa. 

 

Mas, ao mesmo tempo que é simples, também é muito difícil de ser vivenciada. E 

essa dificuldade se faz presente, simplesmente, devido ao orgulho e ao egoísmo, que 

residem ainda em cada um de nós. 

 

Todavia, essa é a única direção, o único caminho a percorrer, para que consigamos 

alcançar a nossa paz íntima e assim viver numa sociedade de paz, solidariedade e 

fraternidade. 

 

Por isso, para seguir a Regra de Ouro, precisamos desenvolver o amor do Evangelho 

em nós, pois para alcançar o patamar do amor ensinado por Jesus, precisamos, 

primeiro, nos amar! 

Precisamos antes nos conhecer, para entender porque agimos de determinada forma, 

para assim então nos perdoarmos e seguirmos em frente. 

 

Somente quando desenvolvermos um amor verdadeiro e não egoísta e orgulhoso por 

nós mesmos é que conseguiremos enxergar o próximo como um irmão que também é 

merecedor de compreensão, de perdão, enfim de amor!!! 

 



Para finalizar temos uma mensagem de Emmanuel que se encontra no livro “Assim 

Vencerás”, psicografia de Chico Xavier: 

 

“Amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o Reino do Amor, em cuja 

edificação devemos contribuir. 

 

Auxiliemos ao próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. 

 

Cumpramos, de boa vontade os deveres de cada dia.  

 

Honremos os familiares amparando-os, quanto nos seja possível.  

 

Procuremos não prejudicar a ninguém. 

 

Trabalhemos com alegria servindo a todos, em favor de nós mesmos.  

 

Desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez. 

 

Não cobicemos dos outros senão a virtudes e as qualidades respeitáveis que nos 

compete imitar na experiência comum.  

 

Conservemos a saúde, através de hábitos dignos, espalhando, em torno de nós, a 

alegria e a fé, o otimismo e a confiança.  

 

Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito, no 

espaço e no tempo.  

 

Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do 

concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de 

todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à 

prestação de contas da própria vida, a qualquer momento, e assim estaremos 

habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a 

Divina Lei.” 


