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REFLEXÕES ESPÍRITAS: O Maior Mandamento

Capítulo 15 de "O Evangelho Segundo o Esiritismo, de
Allan Kardec" - Fora da caridade não há salvação, itens
4 e 5, O MAIOR MANDAMENTO.
Este tema tem a finalidade de aprofundar a nossa
compreensão sobre os dois maiores mandamentos da
Lei de Deus ensinados por Jesus, ressaltando qual
deve ser a nossa atitude para, verdadeiramente, amar a
DEUS sobre todas as coisas e ao PRÓXIMO como a
nós mesmos.
Jesus inquirido pelo doutor da Lei, sobre qual seria o
MAIOR MANDAMENTO da Lei de DEUS respondeu de
uma maneira direta e objetiva: AMAR A DEUS SOBRE
TODAS AS COISAS e o segundo AMAR AO PRÓXIMO
COMO A SI MESMO.
AMA A DEUS de todo o coração e alma aquele que O
reconhece como PAI MISERICORDIOSO.
AMA A DEUS de todo o coração e alma aquele que
reconhece a VIDA como dádiva do Seu amor em
benefício do nosso progresso.

AMA A DEUS de todo o coração e alma aquele que faz
da própria vida uma caminhada em Sua direção,
através da observância de suas Leis perfeitas e
imutáveis.
AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS é
reconhecer a natureza como obra de Sua bondade. E
agradecer diariamente por tudo o que Ele nos concede.
AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS é recorrer a
Ele como amparo de nossas fraquezas... É também
louvá-Lo a cada instante como fonte de nossas alegrias
e de nossa coragem diante dos desafios da vida.
AMAR AO PRÓXIMO COMO A TI MESMO é entender
que devemos dispensar ao nosso irmão o mesmo
tratamento que gostaríamos de receber.
AMAR AO PRÓXIMO COMO A TI MESMO é desejar aos
outros tudo o que almejamos para nós, é ficarmos feliz
com suas conquistas e suas alegrias como se fora nós
mesmos que as experimentássemos.
AMAR AO PRÓXIMO COMO A TI MESMO é consolar o
irmão triste em suas dificuldades, dores e aflições
oferecendo o socorro que estiver ao nosso alcance.
AMAR AO PRÓXIMO COMO A TI MESMO é colocarmonos no lugar do OUTRO e dispensar-lhe as mesmas
atenções e cuidados que desejaríamos se
estivéssemos naquela situação.
Quando Jesus diz que os mandamentos que ensinara
contém TODA A LEI E OS PROFETAS quer nos fazer
entender que todos os preceitos religiosos, todos os
ensinamentos dos profetas e iniciados, todas as lições
dos livros sagrados podem ser sintetizadas naqueles
dois mandamentos: Amar a Deus acima de tudo e ao
próximo como a nós mesmos;

Os ensinamentos de Jesus são VERDADES ETERNAS
por isso estes dois mandamentos contém tudo o que
precisamos para a salvação do espírito... Mas salvarnos de que? ELES NOS SALVAM DA INFELICIDADE!
Não é possível amar a DEUS sem amar ao próximo,
porque DEUS se manifesta diante de nós na pessoa de
seus filhos, os nossos irmãos.
Aquele que verdadeiramente traz dentro de si o desejo
de AMAR A DEUS e observar Seus mandamentos
estende esse amor a todas as pessoas, por nelas
reconhecer criaturas por Ele criadas, irmãos nosso na
divina paternidade.
Não se pode amar a DEUS desprezando o próximo. Ao
contrário, é pelo bem que fazemos ao próximo que
demonstramos o nosso amor a DEUS. Da mesma forma
que ao ajudarmos uma criança, seus pais ficam gratos
a nós, porque amando a criança demonstramos amor
por eles.
Esse ensinamento do evangelho nos traz uma lição
prática: que FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO
uma vez que a caridade é a concretização do amor. A
CARIDADE é a forma pela qual o AMOR se realiza,
exteriorizando-se de nós na forma de ações, gestos e
atitudes.
O caminho da salvação de nossa alma dos erros do
passado e da infelicidade, da dor e do sofrimento,
passa, necessariamente, pelo amor ao próximo
objetivado através da CARIDADE.
Portando, para observar esses mandamentos devemos
cultivar a CARIDADE e a HUMILDADE, pois a primeira
nos ensina o esquecimento de nós mesmos em favor
do nosso próximo, e a segunda nos liberta das
vaidades humanas, aproximando-nos de todos na
condição de irmãos.

CARIDADE = ESQUECIMENTO DE NÓS MESMOS =
LIBERTAÇÃO DAS AMARRAS DO EGOISMO
HUMILDADE = EXTINÇÃO DAS VAIDADES HUMANAS =
IDENTIFICAÇÃO COM O PRÓXIMO ATAVÉS DA LEI DE
IGUALDADE.
Pela prática da CARIDADE combatemos o EGOÍSMO,
pelo exercício da HUMILDADE libertamo-nos do
ORGULHO... EGOISMO E ORGULHO são as chagas da
humanidade, os criadores de todo mal, que nos
impedem de ser FELIZ integrando-nos com DEUS
através do PRÓXIMO.
Devemos ser caridosos mesmo com as pessoas que se
consideram (ou que consideramos) nossos adversários
ou inimigos. AMAR E PERDOAR desejando a essas
pessoas todo o bem que gostaríamos de receber sem
deixar de aproveitar todas as oportunidades de
RECONCILIAÇÃO.
Se, mesmo agindo assim, não formos compreendidos
pelo nosso irmão desarmonizado conosco, DEUS que
tudo vê e preside saberá reconhecer o nosso esforço.
O PERDÃO, A CARIDADE, A HUMILDADE E O AMOR
beneficiam em primeiríssimo lugar aquele que os
estende ao próximo, assim como as rosas perfumam
primeiramente as mãos que as estendem aos outros.
AMA a DEUS SOBRE TODAS AS COISAS aquele que O
coloca como centro de sua vida, observa seus
mandamentos e em tudo percebe as manifestações do
seu AMOR.
AMA AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO aquele que faz
para os outros todo o bem que para si próprio

desejaria, fazendo do AMOR AO SEMELHANTES a mais
autêntica manifestação do amor a DEUS.

