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“Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas 
as  épocas da humanidade.” (Evangelho Segundo o Espiritismo)

“Mas o que dizia Jesus por estas palavras: “Bem-aventurados os mansos, 
porque eles possuirão a Terra?” Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, 
prometendo os do céu?  Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos 

bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes 
últimos mais importância que aos primeiros.

 Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram 
açambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que as estes 

falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. 
E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles 
serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for à lei da 
humanidade, não haverá mais egoísmo; o fraco e o pacífico não serão mais 
explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da 
Terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver 

transformada num mundo feliz, pela expulsão dos maus.”
(ESE, Cap. 9 – Bem-Aventurados	os	Mansos	e	Pacíficos, item 5 - Injúrias e 

Violências)
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ExpedienteEditorial

Mensagem recebida na Sala Bezerra de Menezes, no  
dia 26/06/2014, durante a Reunião de vibração bimestral.

Você	Leitor

dê sua opinião E colaborE para mElhorar 
nosso jornalzinho.

 Você pode preencher o formulário 
de sugestões na portaria, depositar sua 
mensagem com críticas e sugestões na 
caixinha da Comunicação Social que fica na 
entrada do CEAL ou, ainda, enviar e-mails para: 
comunicacao@cealdf.org.br.

Brasil,	coração	do	mundo	
e	pátria	do	Evangelho

Pai de amor e bondade abençoe a cada um de nós, 
trabalhadores desta casa onde tentamos colocar 
em prática a caridade e o amor exemplificados 

pelo Querido mestre.
muito ainda temos que aprender e praticar para 

sermos capazes de amar verdadeiramente, mas o 
essencial é que estamos nos esforçando para domar 
nossas más inclinações e sermos úteis ao nosso próximo 
na medida de nossas forças.

O trabalho é do Cristo. Coloquemo-nos à disposição 
da tarefa doando o melhor de nós e lembrando de que 
fazemos parte de uma equipe e precisamos seguir as 
regras estabelecidas pelo grupo, para que o trabalho possa 
fluir e atingir o objetivo maior que é a melhoria espiritual 
de cada um de nós que aqui adentramos.

tenhamos fé. Cada um de nós sintonizou com aqueles 
que possuem os mesmos sentimentos e os mesmos 
objetivos. Se nossos pensamentos e sentimentos são 
bons, se o nosso desejo é o progresso e a melhoria da 
coletividade, nada poderá nos atingir, pois, a força maior 
é do nosso criador e se sintonizarmos com Ele, se 
trabalharmos para Ele, nada nos atingirá.

À medida que desejamos impor nossas vontades, 
que entram em cena os personalismos, que esquecemos 
os ensinamentos trazidos pela Equipe da Verdade, 
estamos abrindo brecha para que os opositores do Cristo 
imponham suas vontades, desvirtuando os objetivos que 
devem imperar num grupo espírita-cristão: aprender, 
divulgar e praticar os ensinamentos de nosso guia e 
modelo, para que possamos contribuir para regeneração 
da humanidade, para que os habitantes da terra possam 
se tornar espíritos mais conscientes e felizes.

 O brasil é o coração do mundo e a pátria do 
Evangelho, mas precisamos nos tornar dignos desse 
título, dando o exemplo de acolhimento e fraternidade 
aos nossos companheiros de outras terras, devemos 
exemplificar nossa fé no Querido mestre e na sua 
mensagem esclarecedora, divulgando-a com o cuidado 
de não violarmos consciências, pois cada um de nós 
possui um estágio evolutivo diferente, cada um possui 
uma capacidade de entendimento e aceitação. Por este 
motivo nenhum de nós é detentor da verdade e, em 
consequência, não podemos impô-la a alguém.

Conservemos a Doutrina Espírita com a simplicidade 
trazida por Cristo. Não criemos rituais que ela não possui, 
pois assim cairemos nos erros de outras doutrinas.

Vigiemos e oremos. mantenhamos a fé raciocinada, 
caso contrário gastaremos nossas energias, sem nada 
produzir de concreto, daremos voltas em círculos sem 
nada realizar.

Que Jesus nos fortaleça, nos proteja para que 
possamos ser sempre seus fiéis colaboradores.

graças a Deus.
José Dias



3 assuntos doutrinários 

Atendimento	Fraterno	e	o	saber	ouvir

No desempenho da função do atendente fraterno, 
um fator muito importante é a qualidade do ato da 
audição: ouvir bem.

Normalmente, as pessoas, embora procurando 
escutar atentamente, só se inteiram da metade do que 
ouvem. No período de minutos conservam somente um 
percentual muito baixo daquilo que ouviram. 
Considerando-se a variedade e a qualidade 
de fatores que influem sobre a audição, 
ouvir é a habilidade mais descuidada da 
Comunicação humana.

retiramos de texto de autor anônimo os 
seguintes preciosos ensinamentos:

“Ouvir é mais produtivo que falar, em 
todos os níveis. A pessoa que sabe ouvir é mais 
simpática, conquista o interlocutor e, acima de 
tudo acrescenta ao seu próprio patrimônio 
cultural, a informação que o outro exterioriza”.

“Interromper constitui violação do 
principal objeto da comunicação humana 
na audição: fazer com que o outro fale. 
Observações e comentários podem ser 
guardados até o final da exposição, quando 
sempre haverá tempo para dirimir dúvidas”.

“Ouvir é renunciar. É a mais alta forma 
de altruísmo, em tudo quanto essa palavra 
significa de amor e atenção ao próximo”.

“O ato de ouvir exige de quem ouve 
associar-se a quem fala. É necessário 
empenho de quem fala para fazer-se 
compreender”.

“Qualquer pessoa pode melhorar sua 
capacidade para ouvir. Ouvir é uma técnica 
mental que pode ser aperfeiçoada em 
treinamento e prática”.

Na predisposição para o ato de ouvir 
influem fatores físicos e mentais.

Saiba mais disso e muito mais sobre 

como se aprimorar no Atendimento Fraterno dentro da 
Casa Espírita lendo o livro “Atendimento Fraterno”, do 
Projeto manoel Philomeno de miranda.

Fonte:	Cap.	7	da	1ª	parte	do	Livro	AtENDIMENtO	
FRAtERNO,	projeto	Manoel	Philomeno	de	Miranda

“Aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam o auxílio: escutar para socorrer é uma arte valiosa.” 
Espírito marco Prisco, psicografado por Divaldo Franco.



O	Desamor		
da	Humanidade

Visão	Espírita

por Denise Daldegan

tolo que os pratica não receberá nada em troca, 
se não ficará nem rico nem famoso, já que o ato 
permanecerá anônimo?

Saibam irmãos que quem pratica o bem recebe 
sua recompensa, cedo ou tarde. muitas delas vêm 
ainda na terra, outras, recebemo-las no plano 
espiritual. O importante é praticar o bem, não importa 
a quem. homens, animais, vegetais, minerais, todos 
fazemos parte de uma cadeia evolutiva e tratar 
os seres com magnificência, com piedade, amor e 
igualdade é obedecer aos preceitos do mestre Jesus 
e permitir que nosso Espírito evolua moralmente.

Quando praticamos o bem, nossa 
recompensa vem em forma de emoções, de 
admiração, de reconhecimento daqueles a 
quem ajudamos despretensiosamente. Somos 
testemunhas da felicidade alheia e atingimos 
uma compreensão mais profunda da paz, do 
sentimento de dever cumprido. Sentimos o 
amor em sua plenitude e recebemos amor que 
não nos poderia comprar.

muito nos tem surpreendido as atitudes 
dos seres humanos na terra. mesmo 
aqueles que têm conhecimento da 

Doutrina Espírita, que sabem que nosso Planeta é 
um lugar de provações, que muitos daqueles que 
aqui se encontram estão em estágio probatório por 
conta de faltas em vidas passadas, são espantados 
com atos cruéis de seus semelhantes.

Fica a pergunta? O que leva um ser humano a 
matar uma criança, a linchar uma mãe de família, a 
apedrejar um adolescente até a morte?

Por que, irmãos, atos de solidariedade,  
simples, como ajudar um idoso a empurrar um 
carrinho de compras muito pesado, dividir o 
lanche com um animal de rua faminto, dar uma 
esmola para ajudar a comprar o uniforme daquela 
criança cuja mãe está desempregada são atos 
tão raros hoje em dia, que causam espanto em 
quem vê alguém praticá-los?

Por que se espantam alguns irmãos com 
atos tão simplórios e se indignam, dizendo que o 



executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes 
cabem na sua obra.

Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar: ajude-
nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja 
banida de uma vez por todas...

um mundo onde o ser humano seja mais valorizado 
do que algumas notas de dinheiro...

um mundo onde o ser humano seja mais importante 
do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um 
papelote de drogas, do que outro interesse qualquer.

Eis a nossa rogativa, Senhor.
Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos 

próprios interesses para construir a paz tão almejada e 
tão pouco buscada de verdade...

Ajude-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade, 
que nos impede de enxergar as nossas deformidades 
morais e nossa pequenez diante da sua grandeza.

Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que 
nos paralisa as mãos e nos impede de estender os 
braços para ajudar nossos irmãos.

Ajude-nos a diluir essa máscara de prepotência 
para que possamos entender que nada somos sem o 
Seu amor...

Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria 
estatura, para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua 
direção.

Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar 
o olhar em redor... Descobrir nosso próximo e nos 
aproximar dele...

Ensine-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a 
estreitar laços de amizade, a entender o semelhante, a amar...

E, por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para 
as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se encontrem 
encharcados de lama.

Que assim possa ser, Senhor!

Fonte:	Momento	Espírita,	em	10	de	setembro	de	2012.

Deus, nosso Pai misericordioso e bom!
Diante das sombras que se espalham sobre o 
nosso planeta, desejamos rogar a Sua ajuda, 

como jamais o fizemos antes.
Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo 

o que acontece neste minúsculo grão de areia que 
chamamos terra, mas desejamos externar a nossa 
singela oração.

Senhor, muitos dos Seus filhos se esqueceram que 
são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por 
onde passam.

Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a 
fé no Senhor... E se perderam...

Outros pensam que a terra está à beira do caos 
e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os 
astros, abandonou a humanidade terrestre.

Compadeça-se das nossas misérias morais e 
abençoe-nos...

releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão 
e perdoe a nossa falta de fé.

Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, 
permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos 
infelicitem.

há tanta falta de luz no mundo, Senhor...
Enquanto o amor se esgueira, tímido, a violência se 

mostra em plena luz do dia, sem disfarce...
Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos 

enlouqueceram... Acreditando-se senhores da terra e 
dos seus irmãos em humanidade...

há homens que esqueceram os verdadeiros valores 
do Espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de 
dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa...

Alguns até agem como se o dinheiro fosse seu único 
e poderoso deus...

Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser 
capaz de reconhecer a sua soberania, mas às vezes 
dá a impressão de que os animais são mais dóceis e 

5

Oração	pela	Humanidade



6artE E cultura 

mEnsagEns do além 

Voo	Final

Senhor,
Esta manhã quando o sol banhava a terra com 
seus raios de luz e o vento soprava enchendo de 

vida as plantas do meu jardim... Vi uma borboleta sair do 
casulo e viver os primeiros momentos após a maravilhosa 
metamorfose!

Agitou suas belas asas revelando exuberante colorido que 
só o pincel da natureza poderia pintar. revigorada e aquecida 
pelos raios solares, alçou voo rumo a horizontes mais amplos 
do que aqueles em que vivia na condição de lagarta.

Ante esse fenômeno maravilhoso, onde a Sua sabedoria 
resplandece em beleza, meditei profundamente sobre a 
minha vida...

Descobri que ela se assemelha à da lagarta! Se eu 
continuar me arrastando no egoísmo e acomodar-me na 

ignorância, meu mundo será sempre pequeno e rasteiro, sem 
perspectivas de novos horizontes. Porém, se eu tiver a coragem 
de lutar e construir o casulo da fé, renunciando ao mundo 
mesquinho que construí sobre os alicerces dos preconceitos, 
tenho certeza que através da conquista da Sabedoria e do 
Amor, desenvolverei duas asas que me permitirão voar na 
condição de um mundo melhor e sem fronteiras.

Senhor, eu Lhe prometo, hoje mesmo começo minha luta 
em busca dessa realidade e quando tiver desenvolvido estas 
asas, antes de voar rumo ao infinito, farei um demorado voo 
rasante sobre a terra, para ajudar a libertar meus irmãos que 
ainda se encontram no mundo rasteiro das lagartas.

 
Extraído	 do	 livro	 PEDAçO	 DE	 EStRELA	 de	 Nelson	

Morais,	Editora	EspeedArt.

O Portal reação é um canal sem fins lucrativos. O 
objetivo é divulgar o Espiritismo e ajudar as pessoas 
a serem melhores. 

O reação é feito com o intuito de mostrar que 
existem aspectos universais esclarecidos pela 
doutrina espírita que envolvem nosso ser. Por meio 
de depoimentos e acontecimentos, o canal retrata 

o sentimento e a ação de pessoas envolvidas no 
bem que tiveram suas vidas transformadas pelo 
conhecimento e o amor.

A matéria-prima do nosso canal são historia de 
pessoas como você, que encontraram na doutrina 
dos espíritos o catalisador de grandes mudanças ou 
de consolo nos momentos de  dificuldade. 

Se você tem um caso marcante envolvendo o Espiritismo e gostaria de nos ajudar entre em contato! 
Envie seu nome e telefone para:

portalreacao@gmail.com



7EspEcial

Comemorando	os	150	anos	do	Evangelho	
Segundo	o	Espiritismo

“todo mundo admira a moral evangélica”, 
diz Allan Kardec, na Introdução do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, “falam 

de sua sublimidade e necessidade (...) mas poucos 
a conhecem a fundo, nem mesmo compreendem ou 
sabem deduzir dela as consequências. (...) Para evitar 
tais inconvenientes, reunimos nesta obra trechos que 
podem constituir, por assim dizer, um Código de moral 
universal sem distinção de cultos”.

Allan Kardec faz-nos lembrar de que o Espiritismo 
está longe de negar ou destruir o Evangelho Cristão, 
antes de tudo vem confirmar, explicar e desenvolver 
tudo aquilo que foi dito e feito por Cristo, elucidando 
os pontos obscuros do ensinamento cristão de modo 
que se tornem claras as partes do Evangelho que antes 
pareciam incompreensíveis. Assim, os ensinamentos 
de Cristo são compreendidos sem dificuldade e torna 
possível distinguir melhor a realidade da alegoria.

 O Evangelho nada ensina em contrário dos 
ensinamentos de Cristo. Ele completa e explica, em 
termos claros o que foi dito sob forma alegórica, assim 
cumprindo, nos tempos atuais, o que foi anunciado por 
Cristo, preparando-nos para a realidade futura, pois a moral 
dos Espíritos Superiores se resume, como a do Cristo, na 
máxima evangélica: “Fazer aos outros o que quereríamos 
que nos fizessem”. Assim, neste princípio, o homem 
encontra uma regra universal de procedimento para todas 
as suas ações, no sentido de fazer sempre o bem.

Diante do Evangelho de Jesus, todas as ações se 
curvam, todos os cultos podem reunir-se, quaisquer que 
sejam suas crenças, que sempre e por toda parte originam 
questões dogmáticas. Para os homens, constitui-se essa 
máxima uma regra de proceder que abrange todas as 
circunstâncias de suas vidas, o princípio de todas as 
relações sociais.

E àqueles que negam a utilidade da moral 
espírita, perguntamos: por que tão poucos praticam 
os ensinamentos do Cristo? Por que aqueles que 
lhe clamam justiça são os primeiros a violarem seus 
preceitos, principalmente o da caridade universal?

Sendo que Kardec afirma que o Evangelho foi 
apenas um trabalho material que, isolado, teve somente 
uma utilidade secundária, o essencial foi colocá-lo ao 
alcance de todos, por meio da explicação das passagens 
de difícil entendimento, e o desenvolvimento de todas as 
consequências com o objetivo de aplicação às diferentes 
circunstâncias da vida (Allan Kardec, ESE, Introdução).

E por fim, Kardec encerra ao dizer em “Entrevistando 
Allan Kardec” que para os homens em particular, o 

Evangelho de Jesus constitui regras de proceder que 
abrangem todas as circunstâncias da vida privada e 
da vida pública, o princípio básico de todas as relações 
sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É 
finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a 
felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do 
véu que nos oculta a vida futura. Então, só temos a 
ganhar com essa belíssima obra.

 
texto	retirado	do	Capítulo	“Espiritismo	e	Evangelho”	

do	 livro	 Entrevistando	 Allan	 Kardec	 de	 Suely	 Caldas	
Schubert,	2005.



FiquE por dEntro do cEal
Retorno	da	DIAD

Retorno	da	Evangelização	e	da	
Mocidade	Espírita	do	CEAL

A	importância	do	Evangelho

A Diretoria de Assuntos Doutrinários (DIAD) retornou 
as suas atividades no dia 21 de julho e neste semestre 
está repleta de novos cursos.

O Curso	 Autoestima, com inscrições encerradas, 
acontece aos sábados.

Os cursos dos livros Missionários	 da	 Luz e Ação	
e	 Reação	 ocorrem nas segundas-feiras de tarde,  
das 14h45 às 16h15. Nas terças-feiras ocorre o Curso 
do livro Nosso	Lar, às 19h30; e o do Livro	dos	Espíritos	
ocorre nas quartas-feiras, às 19h30.

A Evangelização e a mocidade Espírita já 
voltaram à ativa!

– Evangelização de segunda-feira: a partir do 
dia 14 de julho, das 19h30 às 21h30.

– Evangelização de quarta-feira: a partir do dia 
16 de julho, das 19h30 as 21h30.

– Evangelização de sábado e mocidade: a partir 
do dia 19 de julho, sendo a Evangelização das 8h30 
às 10h30 e a mocidade das 8h30 às 11h30.

– Evangelização de domingo: a partir do dia 
20 de julho, das 8h30 as 10h30.

Crianças	 de	 3	 a	 12	 anos	 podem	 se	 inscrever	
na	Evangelização	e	jovens	de	13	a	21	anos	podem	
se	inscrever	na	Mocidade.

Jesus quando aqui esteve
muita coisa ele ensinou
deixou ao jovem e ao velho
as luzes do seu Evangelho.
 
Nas suas pregações amorosas
nos ensinou a amar
a viver bem com todos
e a todos também perdoar.
 
Ensinou-nos a tolerância
e amarmos a todos como irmãos
e nas lutas do dia a dia
nos mostrando a evolução.
 
Mostrou-nos em ensinamentos
no esclarecimento normal
que a nossa verdadeira vida
é no mundo espiritual.
 
Falou-nos da caridade
e ao próximo fazermos o bem
para termos as bênçãos de Deus
e as luzes do mais além.
 
Se com amor fizermos isto
nós as ovelhas do Cristo
estaremos em evolução
e com o amor de Jesus
teremos nosso galardão.
 
Camilo

(Mensagem	recebida	na	reunião	mediúnica	na		
sala	Francisco	de	Assis,	no	CEAL)



Confraternização	das	Juventudes	
Espíritas	do	Distrito	Federal	-	COJEDF

Jovens das mocidades espíritas do DF com idade 
entre 12 e 21 anos estão convidados a participar da 
Confraternização de Juventudes Espíritas do DF – 
COJEDF 2014, que se realizará no dia 14 de setembro 
(domingo), das 8h às 17h.

O período de inscrições é de 23/06 até 01/09 e o 
valor é de r$ 30,00. O local do evento será na EAPE 
– Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 
Educação do DF (antiga Escola Normal) - SgAS 907, 
Conjunto A, brasília-DF.

A COJEDF tem como objetivo primordial 
proporcionar oportunidades educativas e diretivas aos 
jovens dentro do contexto do movimento Espírita.

“toda	manifestação	de	Arte	que	inspira	paz	e	eleva	o	ser,	que	o	estimula	a	progredir	e	a	amar,	torna	
a	vida	mais	nobre	e	feliz	nos	aproximando	do	Incomparável	Artista	de	quem	tudo	procede”.	

(Divaldo Franco. AtuALIDADE DO PENSAmENtO ESPÍrItA, pelo espírito Vianna de Carvalho. ed. LEAL, 1998)

É de grande interesse envolver o jovem numa 
atmosfera salutar de práticas de solidariedade, 
fraternidade e o bem querer ao semelhante, formas de 
vivenciar o amor ao próximo, como também oferecer 
esclarecimentos e orientações indispensáveis ao 
progresso moral e intelectual.

As atividades são desenvolvidas por meio de 
discussões em grupos, trabalhos de equipe, exposição 
participativa, produções coletivas e apresentações 
artísticas. 

Esse é um trabalho relevante que exige muita 
dedicação e está a cargo do DIJ - Departamento de Infância 
e Juventude da FEDF para que aconteça com bom êxito.

Rayto	de	luz
Criança evangelizada, humanidade transformada
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Fábulas	na	Visão	Espírita

A	Casa
um velho pedreiro que construía casas estava 

pronto para se aposentar. Ele informou o 
chefe, do seu desejo de se aposentar e passar 

mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria 
falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A 
empresa não seria muito afetada pela saída do pedreiro, 
mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário 
partindo e pediu ao pedreiro para trabalhar em mais um 
projeto, como um favor. O pedreiro não gostou muito, 
mas acabou concordando.

Foi fácil ver que ele não estava entusiasmado com 
a ideia. Assim ele prosseguiu fazendo um trabalho de 
segunda qualidade e usando materiais inadequados.

Quando o pedreiro acabou, o chefe veio fazer a 
inspeção da casa construída. Depois disse:

– Esta é a sua casa. Ela é o meu presente para você!
O pedreiro ficou muito surpreso.
Que pena! Se ele soubesse que estava construindo 

sua própria casa, teria feito tudo diferente...
O mesmo acontece conosco...
Nós construímos nossa vida, um dia de cada vez 

e muitas vezes fazendo menos que o melhor possível 
na sua construção. Depois, com surpresa, descobrimos 
que precisamos viver na casa que nós construímos. Se 
pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos tudo diferente. 
mas não podemos voltar atrás.

tu és o pedreiro. todo dia martelas pregos, ajustas 
tábuas e constróis paredes. Alguém já disse que: “A vida 
é um projeto que você mesmo constrói”. tuas atitudes e 

escolhas de hoje estão construindo a “casa” em que vai 
morar amanhã. Portanto construa com sabedoria!

Autor desconhecido
* * *

No Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo XI, 
“Amar ao próximo como a si mesmo” está escrito: “Fazei 
aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, 
pois é nisto que consistem a lei e os profetas (mateus, 
7:12). E tratai todos os homens da mesma maneira que 
gostaríeis que eles vos tratassem (Lucas, 6:31) (...) são 
a expressão mais completa da caridade, pois resume 
todos os deveres em relação ao próximo”.

Isso quer dizer, amados, que devemos ter para com 
nosso próximo, a mesma consideração, o mesmo amor 
que desejamos que tenham conosco. Que devemos, 
em tudo na vida, agir como se fosse para nós mesmos, 
porque quando fazemos para nós, tendemos a fazer o 
melhor possível. Então por que não tentamos o melhor 
para nosso próximo também, se sabemos que a caridade 
aqui praticada é o nosso passaporte para a evolução e a 
quitação de nossas dívidas espirituais?

Não podemos encontrar guia mais seguro, 
nesse sentido, que tomar como padrão de conduta 
o “amar ao próximo como a si mesmo”. Não temos 
o direito de exigir dos nossos semelhantes o melhor 
proceder, mais indulgência, mais benevolência e 
mais devotamento para conosco, se não oferecemos 
o mesmo a eles. A prática dessas máximas tende à 
destruição do egoísmo.

por Denise Daldegan
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