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     O Espírito Fénelon inicia a sua dissertação sobre o amor designando a sua natureza, e assim ele 

postula: "o amor é de essência divina." Aqui se trata pois de um sentimento sobre-humano, de algo 

que transcende a criatura, no sentido que não provém dela esse sentimento todo especial, que não pode 

ser fruto dependente unicamente da atividade humana. Porém, embora esse sentimento seja oriundo 

de uma realidade divina, ele já é presença (imanência) como divina possibilidade no coração da 

humanidade, pois, assevera o Espírito Fénelon: 

     "(…) Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse 

fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes: o homem mais abjeto, o mais vil, o mais 

criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, 

atingindo frequentemente alturas sublimes." 

     Diante disso, cabe perguntar: o Espírito adquire ou desenvolve o amor? Se a aquisição significa tão 

somente o poder adquirir algo sem uma mínima pré-condição estabelecida, como que do nada, então 

não; o Espírito não adquire o amor. Em sua origem simples e ignorante, o Espírito não tem o saber, 

mas é apto ao conhecimento, esta qualidade de simples não designa um puro nada, mas uma aptidão 

mínima que seja ao conhecimento. Da mesma maneira se faz necessário no âmbito da afetividade: o 

Espírito tem uma aptidão para sentir - não sendo ele um puro nada, é algo que pode conhecer e sentir. 

Não que haja algum conteúdo prévio, pois ele é ignorante, na origem, isento de saber e sentimento, 

mas com capacidade para ambos.  

     Dessa forma, o possuir "a centelha do fogo sagrado", o amor, pode ser entendido como a aptidão 

inata do ser inteligente para este sentimento, e a sua plena expressão na criatura, por outro lado, é 

inteiramente dependente dos cuidados e esforços que se empreguem para isso. Assim, podemos dizer, 

de forma um tanto poética, que o amor é imanente ao coração da humanidade, que o ser inteligente do 

universo, o Espírito, tem uma aptidão ao amor inerente à sua natureza e que nessa imanência está a 

possibilidade divina da realização total de seu ser no cosmos, uma vez que o amor é de ordem divina.  

     Uma forma deficiente de desenvolvimento do amor, essa capacidade de afeição profunda da alma, 

se encontra nos misantropos, nos que sentem certo desgosto pela humanidade e dizem preferir às 

plantas, os animais ou até desenvolvem afetos maníacos por objetos. Considera o Espírito Fénelon que 

eles "rebaixam a lei do amor à condição do instinto", isto é, o amor neles só é vivido na medida em 

que satisfaz as expectativas e atende seus interesses imediatos, é o "amor" que não tolera ser 

decepcionado, não ser reconhecido e sofrer ingratidão - as plantas e os animais domesticados são mais 

confiáveis. Naturalmente que o amor deve se estender a todas as criaturas, e não somente aos homens, 



mas logo se vê que esse amor-misantropo está comumente fundado num grande ressentimento, numa 

mágoa, numa raiva que desfigura ou no mínimo limita muito este sentimento divino.  

     Estas contradições do amor são abundantes em nossa atual condição espiritual, visto que ele não se 

encontra em sua plenitude no coração da humanidade, mas precisa ser desenvolvido, aperfeiçoado, 

que significa – realizado em sua integridade na criatura.  

     Por isso a lei da reencarnação é também evocada nas considerações do Espírito Fénelon, pois a 

reencarnação, devidamente compreendida, estabelece o horizonte infinito da existência do Espírito, e 

as múltiplas vidas sucessivas na matéria como sendo o espaço de experiências imprescindíveis com as 

quais ele forjará os esplendores do amor e as virtudes do amor de forma a se constituírem expressão 

de sua própria essência espiritual. O amor, sendo o maior mandamento, deve ser vivido em sua 

plenitude, pois só ele confere efetiva felicidade e salvação da alma. Ora, a reencarnação, como lei 

divina, garante pois os meios de execução para a realização dessa suprema meta existencial; somente 

ela, a reencarnação, permite que o amor-misantropo e o mero afeto egoísta sejam igualmente 

superados, em virtude de um ininterrupto desenvolvimento do Espírito na carne e também para além 

da carne:  

      "(…) O vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de 

amigos, e todos os demais vos são indiferentes. (…) Jesus disse: 'Amai o vosso próximo como a vós mesmos;' 

ora, qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não: é toda a humanidade!" 

     Abdicar do amor pela humanidade como suprema meta existencial é estacionar nas formas 

imperfeitas do afeto transviado; é sustentar o ressentimento e a indiferença; é não deixar o amor em 

nós ser tudo o que pode ser; é não deixar o amor, na medida em que cresce em nós, operar uma incrível 

transfiguração de nosso ser; é tentar interromper, teimosamente, o fluxo divino da evolução. 

     Inspirados nessa lição do Espírito Fénelon, sentimos que precisamos trabalhar diligentemente sobre 

o nosso mundo íntimo a fim de que o gérmen do amor em nós não seja submetido ao ressentimento e 

ao egoísmo. 
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