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PLANO DE IDEIAS Nº 01
O Objetico final da exposição será demonstrar que AMAR e SERVIR são
verbos que se completam.
Peça aos presentes que Responda esta pergunta:
O QUE É AMOR??
Não o siginificado filosofico, pois este todos conhecemos dos livros.
Me refiro ao que a palavra AMOR significa para você.
Qual é a ideia que lhe vem à mente, ao pronunciar, ao pensar em AMOR.
*** Se todos forem sinceros a resposta deve ser um grande silêncio na sala,
pois não estamos acostumados a analizar nossos sentimentos.
Não dê muito tempo, e passe a todos um significado de AMOR
(dizendo que ouviu isto numa exposição e que gostou tanto que adotou para
você, diga que existem outras definições pois cada um SENTE do seu jeito,
assim você tira a imagem do Personalismo)
Significado: AMOR É ACEITAR O PROXIMO EXATAMENTE COMO ELE É, SEM
COLOCAR NENHUMA “VIRGULA”, NENHUMA “CONDIÇÃO”
Quando colocamos

“virgulas” ou “senões” no Proximo, deixamos de Ama-lo,

podemos GOSTAR MUITO, mas não o Amamos.
Diga assim:
“via de regra”

nesta experiência fisica, conseguimos amar

mesmo, a uma só

pessoa, e será necessário amar a todos, sem excessão;
Sem isto não deixaremos a condição de DOR que vivemos neste planeta.
Seja enfatica:
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Não foi isto que JESUS fez conosco?
Não nos aceitou como eramos “naquela época”, em momento algum JESUS quis
nos mudar.
Ele apenas nos aceitou como eramos naquela epoca.
Comece agora a mostrar a ligação entre AMAR e SERVIR:
Jesus foi o Mestre incomparável que:


Nos ensinou a AMAR servindo sempre



Ajudou-nos a caminhar pelas estradas escuras do mundo, acendendo luzes

para clarear os caminhos alheios.


Pediu-nos que amássemos os nossos inimigos e que orássemos por eles.



Conclamou-nos a andar pelo mundo pregando os Seus ensinos, pois somos o

sal da terra e a luz do mundo, que deve clarear o caminho do proximo.


Exultou a nossa condição de deuses e que poderíamos fazer tudo quanto Ele

fez, e assim servirmos ao proximo sempre.


Estabeleceu diretrizes para nossa vida quando nos mostrou o maior

mandamento da Lei de Deus: -“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo”.


Chamou-nos a deixar de lado os programas excusos e sem valor, quando

disse ao mancebo rico que vendesse o que tinha, que desse aos pobres e O
seguisse porque ganharia a vida eterna.


Mandou-nos espalhar a semente do amor em terra fértil para que desse bons

frutos.


Disse-nos que não podemos servir a dois senhores: a Deus e a mamon.



Ensinou-nos a humildade quando nos disse que quem quiser ser o maior que

seja o servo de todos.


Sugeriu que nunca colocássemos a candeia sob o alqueire, mas sobre ele

para que clareasse o máximo, o caminho do proximo.


Avalizou o ensino de que déssemos a César o que é de César e a Deus o que

é de Deus, servindo sempre em todas situações


Mostrou que os desígnios de Deus devem ser seguidos, pois enfrentou os

piores flagelos para o corpo e para o espírito para que se cumprissem as escrituras,
sem deixar contudo de servir ao proximo.
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Estabeleceu o preceito da humildade aos amigos quando lavou os pés de

Seus discípulos, .xemplificando o SERVIR A TODOS.


Convocou-nos ao Seu ministério de amor universal.



Convidou-nos a segui-Lo porque o Seu jugo é suave e o fardo é leve, pois o

prazer de servir é imensamente prazeroso..


Determinou objetivos para a Sua vida e os alcançou. Mostrou que também

nós temos objetivos espirituais que devemos alcançar no mais curto espaço de
tempo, e, que o cxaminho destes objeticos passa invariavelmente pelo auxilio ao
proximo.


Indicou para todos nós o caminho de luz que devemos seguir para sermos

felizes todos os dias de nossa existência:


SERVIR, SERVIR, SERVIR

Os textos abaixo podem serem lidos no termino ou se for o caso trabalhados
com grupos.
O Texto SERVIR MAIS pode ser feito como Jogral, com uma pessoa lendo o
texto e outra falando somente a frase “SERVIR MAIS”, fica muito bom, eu já fiz
isto e todos adoraram
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A GRANDEZA DE SERVIR
Servir tem sido um verbo difícil de ser conjugado. Todos apreciam ser servidos.
Vê-se como as crianças apreciam que todos estejam a seu serviço. Gostam de pedir
as coisas e que essas lhes sejam dadas de forma rápida.
O Mestre Jesus, contudo, lecionou diferente. Quem quiser ser o maior, seja este o
servo de todos.
Na última ceia que fez com os discípulos, lavou os pés de todos, ante a surpresa
deles.
Aquela era uma noite de despedidas e Jesus lhes deixou as mais belas lições de
serviço ao próximo. Como se já não bastasse ter exemplificado durante seus quase
três anos de vida pública.
No lago de Genesaré, nas estradas da Galiléia, em casa de Pedro, na Sinagoga, no
Templo, ele serviu a Seus irmãos.
Se observarmos bem, perceberemos que toda a natureza serve ao homem. Serve a
chuva, serve o vento, serve a nuvem.
A semente enclausurada na terra, rebenta, brota e se transforma em árvore
frondosa, servindo ao homem, dando-lhe sombra, abrigo, flores e frutos.
Os animais se esmeram por servir. Dão ao homem alimento, produzindo leite, ovos,
carne. Envolvem-no nas noites de inverno, com suas peles e lãs.
Conduzem-no por ruas, praças e avenidas com segurança, quando o homem se
apresenta desprovido de visão.
Aprendamos com a natureza. Aprendamos com Jesus.
Onde houver uma árvore para plantar, sejamos voluntários. Onde houver um erro a
ser corrigido, coloquemo-nos à disposição para corrigir.
Onde houver uma tarefa que ninguém deseje, aceitemos e a desempenhemos com
alegria.
Se houver uma pedra no caminho, não esperemos por outros. Retiremo-la nós
mesmos.
Mas também nos disponhamos a retirar as pedras das dificuldades e o ódio dos
corações.
Tenhamos em mente que não devemos fazer somente as coisas fáceis. É
maravilhoso poder executar o que os outros se recusam a fazer.
Existem pequenas tarefas que são bons serviços:
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enfeitar uma mesa para a refeição;
arrumar livros sobre a estante;
colher flores e dispô-las no vaso;
pentear uma criança;
acomodar um idoso em seu leito.
O mundo é verdadeiramente belo porque há muito por fazer. Imaginemos como ele
seria triste se tudo estivesse feito.
Se não houvesse uma roseira para plantar;
uma iniciativa para tomar;
uma cerca para pintar;
uma casa para embelezar;
uma criança para educar;
um idoso para acarinhar;
um amor para amar.
************************************
Servir é um verbo que se conjuga na comunidade. O primeiro tempo se inicia no
ninho doméstico, entre as quatro paredes do lar. É o tempo presente.
Desde cedo, a criança aprende a servir, executando pequenas tarefas, sentindo-se
responsável e útil.
O aprendizado prossegue com os vizinhos, os colegas, os amigos. É a conjugação
do futuro.
Um animal a alimentar, um jardim para regar, uma árvore para podar.
Servindo sempre, estaremos dando o exemplo àqueles que nos são próximos.
Redação do Momento Espírita com base no poema
“O prazer de servir”, de Gabriela Mistral.
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SERVIR MAIS

Efraim ben Assef, caudilho de Israel contra o poderio romano, viera a Jerusalém
para levantar as forças da resistência, e, informado de que Jesus, o profeta, fora
recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo, na casa de Obede, o
guardador de cabras, a fim de ouvi-lo.
— Mestre — falou o guerreiro —, não te pro¬curo como quem desconhece a Justiça
de Deus, que corrige os erros do mundo, todos os dias... Tenho necessidade de
instrução para a minha conduta pessoal no auxilio do povo. Como agir, quando o
orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? quando a vaidade ostenta
o poder e multiplica as lágrimas de quem chora?
— É preciso ser mais humilde e servir mais — respondeu o Senhor, fixando nele o
olhar translúcido.
— Mas, e quando a maldade se ergue, es¬preitando-nos a porta? que fazer, quando
os ímpios nos caluniam a feição de verdugos?
E Jesus:
— É preciso mais amor e servir mais.
— Senhor, e a palavra feroz? que medidas tomar para coibi-la? como proceder,
quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade,
arremessando raios de morte?
— É preciso mais brandura e servir mais.
— E diante dos golpes? Há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até
o sangue... De que modo conduzir nosso passo, à frente dos que nos perseguem
sem motivo e odeiam sem razão?
— É preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor? que diretrizes
bus¬car, perante aqueles que furtam, desapiedados e po¬derosos, assegurando a
própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos seme¬lhantes?
— É preciso mais renúncia e servir mais.
— E os assassinos? que comportamento ado¬tar, junto daqueles que incendeiam
campos e lares, exterminando mulheres e crianças?
— É preciso mais perdão e servir mais.
Exasperado, por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a
empreender em mais larga escala, indagou Efraim:
— Mestre, que pretendes dizer por “servir mais?”
Jesus afagou uma das crianças que o procu¬ravam e replicou, sem afetação:
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— Convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação,
no mundo Intimo, é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a Lei
cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao
bem dos semelhantes, sempre mais...
O chefe israelita, manifestando imenso des¬prezo, abandonou a pequena sala, sem
despedir-se.
Decorridos dois dias, quando os esbirros do Sinédrio chegaram, em companhia de
Judas, para deter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente. E, sorrindo, ao
algemar-lhe o pulso, qual se pren¬desse temível salteador, perguntou, sarcástico:
— Não reages, Galileu?
Mas o Cristo pousou nele, de novo, o olhar tranqüilo e disse apenas:
— É preciso compreender e servir mais.
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O QUE APRENDEMOS COM JESUS

Jesus foi o Mestre incomparável que:
Ensinou-nos a pescar e não somente a pedir o peixe.
Ajudou-nos a caminhar pelas estradas escuras do mundo, acendendo luzes para
clarear as cercanias.
Advertiu-nos que andemos enquanto há luz para que as trevas não nos acerquem
para nos perturbar.
Pediu-nos que amássemos os nossos inimigos e que orássemos por eles.
Comparou-nos às aves do céu e aos lírios do campo para que não vivêssemos
apenas em busca dos bens materiais.
Conclamou-nos a andar pelo mundo pregando os Seus ensinos, pois somos o sal da
terra e a luz do mundo.
Exultou a nossa condição de deuses e que poderíamos fazer tudo quanto Ele fez.
Adoçou a nossa alma quando pegou no colo o menino de cinco anos chamado
Ignácio de Antioquia e pediu que deixassem que fossem a Ele os pequeninos
porque deles é o reino de Deus.
Estabeleceu diretrizes para nossa vida quando nos mostrou o maior mandamento da
Lei de Deus: -“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”.
Incitou-nos a fazer a caridade quando ensinou que o óbolo da viúva tinha maior valor
porque ela tirava de seu sustento para auxiliar o próximo.
Chamou-nos a deixar de lado os programas excusos e sem valor, quando disse ao
mancebo rico que vendesse o que tinha, que desse aos pobres e O seguisse porque
ganharia a vida eterna.

QUEM QUISER SER O MAIOR SEJA O SERVO DE TODOS

Página 10 de 12

Aconselhou-nos a nunca julgar alguém, porque com o mesmo julgamento com que
julgarmos, seremos julgados.
Recomendou-nos a não condenar alguém, porque se estivermos sem pecados que
atiremos a primeira pedra.
Mandou-nos espalhar a semente do amor em terra fértil para que desse bons frutos.
Mostrou-nos que a fé transporta montanhas quando andou sobre as águas no mar
da Galiléia, secou a figueira estéril, ressuscitou Lázaro.
Admoestou-nos a andar no caminho do bem para que não caíssemos nos infernos
até pagarmos o último ceitil.
Disse-nos que não podemos servir a dois senhores: a Deus e a mamon.
Demonstrou a realidade da comunicação entre os que habitam o mundo material e o
mundo espiritual quando se transfigurou junto a Moisés e Elias.
Ensinou-nos a humildade quando nos disse que quem quiser ser o maior que seja o
menor dentre os seus.
Lembrou que os amigos devem ser valorizados quando disse que quem não é
contra nós é por nós.
Sugeriu que nunca colocássemos a candeia sob o alqueire, mas sobre ele para que
clareasse o máximo.
Passou a lição da segurança do conhecimento quando, com apenas 12 anos,
debateu com os doutores da Lei no templo.
Disse-nos que estava trazendo fogo e dissensão à Terra em clara alusão às
dificuldades de transformar o coração humano.
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Explicou que a porta larga leva à perdição e a porta estreita à salvação.
Estabeleceu amizade com homens pobres e ricos, ensinando as mais belas lições
em cada oportunidade.
Confirmou o ensino espiritual de que os pecados resultam em punições quando
disse a muitos que curou: Vai e não peques mais.
Pediu que não misturássemos as coisas da matéria e do espírito quando expulsou
os vendilhões do templo.
Avalizou o ensino de que déssemos a César o que é de César e a Deus o que é de
Deus.
Ratificou o axioma que diz que o trabalho dignifica o homem, pois trabalhou desde a
juventude com a profissão de carpinteiro.
Mostrou que os desígnios de Deus devem ser seguidos, pois enfrentou os piores
flagelos para o corpo e para o espírito para que se cumprissem as escrituras.
Estabeleceu o preceito da humildade aos amigos quando lavou os pés de Seus
discípulos.
Constituiu as diretrizes da família universal quando pediu: quem é minha mãe, quem
são os meus irmãos?.
Deu-nos de beber a água da vida eterna e que fará com que nunca mais tenhamos
sede.
Instruiu-nos a ser mansos como pombos e ágeis como serpentes.
Convocou-nos ao Seu ministério de amor universal.
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Visualizou o futuro quando disse que nem uma das ovelhas que o Pai Lhe confiou
se perderia.
Ratificou o ensino de que devemos deixar os mortos cuidar de seus mortos.
Convidou-nos a segui-Lo porque o Seu jugo é suave e o fardo é leve.
Indicou-nos o caminho do bem e que nos cuidássemos para não cair em tentação.
Considerou a boa vontade e a perseverança que devemos ter quando deixou Seu
reino de luz perene para encarnar e desvendar aos homens as Leis de Deus.
Determinou objetivos para a Sua vida e os alcançou. Mostrou que também nós
temos objetivos espirituais que devemos alcançar no mais curto espaço de tempo.
Trouxe para todos nós um caminho de luz que devemos seguir para sermos felizes
todos os dias de nossa existência rumo à eternidade.

