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1
A ARTE DE AMAR

Este pequeno escrito, pelo seu título, poderia ser

mal interpretado ou confundido com mais um ensaio
sobre o velho e batido tema sexualista. Não, ele não
é nada disso, mas um pequeno exercício sobre o ver‑
dadeiro amor, o “amor plenitude”. Talvez pudesse
ter escapado da tão humana associação entre amor e
sexo, pela utilização de um quase-sinônimo do amor:
caridade, equivalente de amor assexuado, quando
a pequena análise poderia ter sido chamada “Como
praticar a caridade”.
Entretanto, preferiu-se utilizar a palavra amor, pois
foi e é essa palavra, aquela longamente utilizada por
Jesus e por seus verdadeiros seguidores, os quais sou‑
beram e sabem viver o amor-pleno. Não obstante ser o
amor verdadeiro, verdadeira caridade escapou-se desse
vocábulo porque ele é, com frequência, entendido como
amor menor, resto de amor, falsamente praticado ao se
ajudar o próximo com migalhas.
Como amar integralmente? Respondeu o Mestre
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com seu contínuo exemplo, ao ensinar, consolar, auxi‑
liar e tratar dos necessitados, servindo sempre. A res‑
posta dada é de chocante simplicidade: Amar é servir!
E assim, seus verdadeiros e fiéis seguidores conti‑
nuaram amando, como aprenderam com Jesus, desde
aquela época e pelo tempo afora.
Seria o amor propriedade dos cristãos? Não, o
amor é universal e de todos os povos e crenças, de to‑
das as épocas, escapando dos limites de credos e, até
de mundos.
Como precioso e belo fecho para este minúsculo en‑
saio foi escolhido um minipoema sobre o amor-serviço,
de título “Eu dormia”, título que esconde seu profundo
conteúdo. Seu autor é um nobre hindu, nobre em duplo
sentido, pois foi, assim, agraciado pela coroa britânica.
Também humilde embora Prêmio Nobel e, mais ainda
patriota e idealista profundo – Rabindranath Tagore!
Essa preciosa pérola é:
Eu dormia e sonhava
que a vida era alegria.
Despertei e vi
que a vida era serviço.
Servi e vi
que o serviço era alegria.

Sem querer perturbar a delicada emoção dessa poe‑
sia, creio que o serviço, como expressão de amor verda‑
deiro, é sobejamente recompensado pela ação reflexa que
desencadeia. Além da alegria e da paz proporcionada, o
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serviço é beneficiado pelo “e muito mais lhe será dado
em acréscimo”, como se o próprio amor já não bastasse!
Red Miller, Ps., NIP.
Centro Espírita Solatoriano
Heliópolis-SP

VOCÊ PRECISA CONHECER
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O mistério do lago
Pedro Santiago • Dizzi Akibah (espírito)
Romance mediúnico • 16x22,5 cm • 336 pp.
Em um lago, numa região rural do Paraguai, fenômenos estranhos
acontecem. Corre pela redondeza a história de que ali ocorre a
aparição de bela mulher iluminada por um halo azul, e que, após
essa aparição, as águas se transformam e quem a bebe fica curado
de sua enfermidade. Alicia, mãe de Ceci, encontrou a morte afogada
neste mesmo lago. Anos mais tarde caberá a Ceci, que foi criada
pelos avós, a tarefa de esclarecer o que realmente acontece ali.

Herdeiros da imortalidade
Ricardo Orestes Forni
Autoajuda • 14x21 • 192 pp.
O espírito reencarnado tem que participar do mundo material,
onde assume responsabilidades. Com as atribulações do dia a dia,
esquecemo-nos de quão fortes somos, e que podemos vencer as
barreiras que a vida impõe. Nas páginas de Herdeiros da imortalidade mergulharemos na realidade espiritual dos motivos pelos
quais transitamos temporariamente no mundo dos homens.

Suicídio: a falência da razão
Luiz Gonzaga Pinheiro
Estudo • 14x21 • 216 pp.
Por qual razão alguém se acha com o direito de agredir a vida?
Todo aquele que atenta contra a vida comete um crime brutal
contra as leis de amor instituídas por Deus. Nesta obra, Luiz Gonzaga Pinheiro analisa o suicídio sob diversos aspectos, sempre
tentando desconstruir a ideia da sua prática, enfatizando o erro
fatal que é a sua realização.
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Peça e receba – o Universo conspira a seu favor
José Lázaro Boberg
Autoajuda • 16x22,5 cm • 248 pp.
José Lázaro Boberg reflete sobre a força do pensamento, com base
nos estudos desenvolvidos pelos físicos quânticos, que trouxeram
um volume extraordinário de ensinamentos a respeito da capacidade que cada ser tem de construir sua própria vida, amparando-se
nas Leis do Universo.

Getúlio Vargas em dois mundos
Wanda A. Canutti / Eça de Queirós (espírito)
Romance mediúnico • 16x22,5 • 344 pp.
Getúlio Vargas realmente suicidou-se? Como foi sua recepção no
mundo espiritual? Qual o conteúdo da nova carta à nação, escrita
após sua desencarnação? Saiba as respostas para estas e outras
perguntas, agora em uma nova edição, com nova capa, novo formato e novo projeto gráfico.

A vingança do judeu
Vera Kryzhanovskaia / J. W. Rochester (espírito)
Romance mediúnico • 16x22,5 • 424 pp.
O clássico romance de Rochester agora pela EME, com nova tradução, retrata em cativante história de amor e ódio, os terríveis
fatos causados pelos preconceitos de raça, classe social e fortuna
e mostra ao leitor a influência benéfica exercida pelo espiritismo
sobre a sociedade.
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