
A realização social do amor  

A Terra como um mundo de regeneração 

 

Por Rafael Meneses 

 

  

     Tudo na criação evolui, tudo está inserido no fluxo de um progresso constante, por isso o Espírito 

Emmanuel acentua que a Terra, enquanto morada dos Espíritos imperfeitos, deve igualmente progredir 

na hierarquia dos mundos, deve ascender na escala evolutiva a fim de oferecer condições muito mais 

propícias a uma profunda transformação moral das criaturas que nela habitarem, em um futuro de 

efetiva renovação.  

     Com efeito, o maior obstáculo a essa ascensão moral do planeta Terra se encontra no egoísmo. O 

egoísmo é caracterizado como a "fonte de todas as misérias terrenas." Parece simplório querer 

estabelecer uma única causa para as muitas dificuldades da vida terrena. Mas o egoísmo, embora seja 

um fenômeno exclusivamente moral, ele ultrapassa o indivíduo, na medida em que é sustentado por 

toda uma estrutura social - há, pois, o egoísmo de famílias, de grupos, de instituições, de castas, de 

nações; o afeto e o respeito pode se dar muito naturalmente dentro dessas esferas particulares, dentro 

desses espaços sociais que se opõem uns aos outros. Mas fora do "círculo dos iguais" o outro é 

comumente visto sem a sua dignidade intrínseca, sem o respeito que lhe é devido. O egoísmo sempre 

funciona na lógica de divisão e rebaixamento do outro à instância de inimigo, de obstáculo, de objeto, 

de instrumento.  

     Desse modo, fundado no pensamento ético de Jesus, o Espírito Emmanuel assevera que todas as 

manifestações do egoísmo devem ser extirpadas da Terra, a fim de que ela progrida na escala dos 

mundos. Ora, progredir, de forma bem simplificada, significa realizar a lei de Deus e o egoísmo é 

contrário a esta lei, no caso a lei do amor. O próximo, no pensamento de Jesus, é a totalidade dos 

homens a qual o amor deve abarcar.  

     A proposta, portanto, de elevação na hierarquia dos mundos compreende um desafio imenso, uma 

vez que o amor deve alcançar todos os homens que nela habitam, deve influenciar preponderantemente 

todas as formas de vida social, deve mesmo determinar que o egoísmo não se desenvolva por influência 

social, tal como ocorre atualmente. A obra do amor exige uma transformação total do indivíduo e da 

sociedade.  

     O Espiritismo abre uma perspectiva de cosmossociologia, como classifica o filósofo Herculano 

Pires: os seres inteligentes habitam o universo, compõem imensas sociedades no espaço cósmico, que 

de modo algum se encontram isoladas, pois a lei de sociedade determina a solidariedade entre os 

mundos, as relações interplanetárias. Assim, dentro da perspectiva de uma cosmossociologia, a Terra 

têm um papel social a ser cumprido nas relações interplanetárias, todos os Espíritos superiores nisso 

concordam: a Terra deve se transformar num mundo de regeneração. Este progresso é concernente ao 

estado moral da Terra, e não exclusivamente a sua constituição física - caso ocorra uma mudança 

considerável a nível fluídico, isto será consequência do estado moral dos Espíritos mais moralizados e 

desmaterializados que nela habitarem.  



     Sendo a transformação moral dos Espíritos encarnados a causa fundamental da elevação do globo, 

o Espírito Emmanuel então concentra todo seu apelo no trabalho que os "verdadeiros crentes" devem 

realizar tanto quanto puder, assim, ele conclama os novos apóstolos para a extinção do egoísmo, 

dizendo:  

                    "(...) que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse 

monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele 

é a negação da caridade, e por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. (...) É  a vós, novos 

apóstolos da fé, que os Espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, 

para dar ao Cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. 

Expulsai o egoísmo da Terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da 

humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração." 

     Eis, pois, o verdadeiro culto a Deus: uma purificação tão profunda da alma, um cultivo tão intenso 

das virtudes, um devotamento e uma abnegação no Bem sempre renovados. Não há outra meta, não há 

outro caminho a não ser a sublime manifestação da beleza e da virtude como um ato de criação do 

próprio Espírito que se funda na liberdade de ser artífice de si mesmo. 

     A ascensão da Terra na escala dos mundos será um marco cósmico dessa sublime liberdade do 

Espírito que deve se expressar na mais elevada realização social, será a expressão social dos mais 

ocultos esforços particulares, do mais anonimato e silencioso labor moral dos indivíduos que, sob as 

dificuldades de uma encarnação terrena, lutaram todos os dias por extirpar o egoísmo de seus corações, 

por diminuir suas influências deletérias, por cultivar sofregamente os germens de uma redentora 

bondade.  
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