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     No sentido eminentemente espiritual, o amor é definido como um "sol interior, que reúne e 

condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas."  

     A primeira característica que se ressalta é que o amor é sobre-humano, portanto, não se fala do 

amor-paixão, do amor-necessidade, do amor como falta. Entretanto, o amor é um querer que se 

apresenta como aspirações sobre-humanas. O que o amor quer não é da ordem puramente humana, 

mas divina, como aspiração divina ele é o desejo incessante do bem, na sua plenitude e infinitude. 

Ele é também revelação sobre-humana, isto é, ele impulsiona a alma a perceber a realidade para 

além dos limites da humanidade, dos condicionamentos múltiplos da experiência. Por isso o Espírito 

Lázaro faz uso da metáfora do "sol interior", ou seja, enquanto sentimento puro e divino, ele aquece 

e conforta o ser, o sustenta e lhe dá vida, e na ordem do conhecimento, ele é luz que tudo revela 

numa perspectiva sobre-humana – a suprema iluminação da inteligência.  

     O Espírito, ao ser acolhido na temporalidade da existência, é chamado a conquista do amor, ao 

desenvolvimento desse "sol interior." O Espírito Lázaro esboça em linhas gerais essa imensa epopéia 

do Espírito no tempo em busca do amor, diz ele: 

                 "(...) No seu ponto de partida, o homem só tem instintos; mais avançado e corrompido, só tem 

sensações; mais instruído e purificado, tem sentimentos; e o amor é o requinte do sentimento." 

     Esses três momentos existenciais decisivos esboçam o advento da consciência no seio da natureza:  

.1ª Os instintos – O estado originário do Espírito é apresentado na filosofia espírita como um estado 

simples e ignorante. O que há nele são forças ordenadoras de sua atividade, designadas como 

instintos. Esses instintos são uma concessão que lhe é oferecida no ato de sua criação, são eles que 

imprimem a sua atividade no seio da matéria. O caráter, portanto, de sua primordial atividade na 

matéria é de um automatismo que responde aos imperativos dos instintos;  

.2ª As sensações - O Espírito propriamente dito surge com a consciência de si, mas como seu advento 

é um processo contínuo, o reino das sensações assinala uma fase  intermediária entre uma atividade 

puramente instintiva e um mundo interior que se afirma na consciência de si e no livre-arbítrio. Dizer 

que "só há sensações" significa que não há ainda uma consciência perene sintetizando todos os 

momentos da experiência, que não há ainda um mundo interior que acolhe as sensações e as 

reelabora em termos de conhecimento e afetividade, quando muito lampejos de consciência que só 

muito lentamente se estabelecerá como uma presença e uma atividade lúcida. Desse modo, o 



Espírito Lázaro enfatiza essa fase intermediária como o reino das sensações neste sentido de que não 

há quem as sente; não há um sujeito bem definido que as percebe;  

.3ª Os sentimentos – Os instintos e as sensações em conjunto determinam pois toda atividade do 

Espírito nos primórdios de sua criação e união com a matéria, mas essa mesma atividade desenvolve 

o Espírito a ponto de despertar a consciência e o livre-arbítrio. Quando isto ocorre, há o sujeito da 

experiência, há a consciência unificadora de todas as sensações, há um mundo interior que cresce 

ininterruptamente no choque com as sensações e os instintos, há um mundo fenomênico que surge, 

pois há quem o contempla, o percebe e o elabora numa percepção global e igualmente crescente. 

Todos, enquanto consciência, tem a experiência imediata desse mundo interior, nele tudo é 

pensamento, por assim dizer, pois toda experiência que temos dele passa pelo pensamento. Os 

sentimentos seriam os pensamentos mais cristalizados que compõem esse mundo interior, 

constituindo a nossa natureza moral. Por isso o Espírito Lázaro diz que os "sentimentos são os 

instintos elevados a altura do progresso realizado", ou seja, os pensamentos mais enraizados agem 

de forma instintiva na nossa natureza moral, compõem mesmo o nosso mundo moral. Esses 

sentimentos são a expressão espontânea de nossa vida interior, por isso eles também tem um caráter 

instintivo, brotam naturalmente, sem esforço, sem a ação imediata da vontade; 

     O desenvolvimento do Espírito no tempo assiná-la então esses três momentos cruciais, onde há 

um salto qualitativo com o advento da consciência - uma interioridade que se afirma e se cria 

incessantemente.  

     Assim, o Espírito Lázaro enfatiza a necessidade existencial de se aprimorar ao máximo esse mundo 

interior que desponta na humanidade, satisfazendo o afã de transcendência que lhe é inerente. 

Como a interioridade se caracteriza como um complexo de pensamentos/sentimentos, o alvo a 

atingir só pode ser a expressão mais elevada dos sentimentos, isto é, o amor:  

      "(...) o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que 

reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas." 

     Uma vez que os sentimentos são definidos como aquilo que brota naturalmente, instintivamente, 

sem esforço, da qualidade moral do mundo íntimo, o homem deve mobilizar a vontade e o 

pensamento para transformar profundamente sua interioridade a ponto de que o amor seja uma 

expressão natural de seu ser espiritual:   

      "O sangue resgatou o Espírito, e o Espírito deve agora resgatar o homem da matéria." 

     O sangue representa o elemento vital, portanto, toda essa imensa epopéia do Espírito no seio da 

matéria, onde o choque com os instintos e as sensações proporcionaram o despertar de seus poderes 

latentes, ocultos. Uma vez desperto, o Espírito deve reunir todas as suas potências para transfigurar 

a sua natureza, ou seja, para alcançar a mais alta expressão de si mesmo.  

     A ética de Jesus tem por finalidade a revolução desse mundo íntimo, a transfiguração do Espírito. 

Já estando bem avançado e instruído, agora é o Espírito que deve "resgatar o homem da matéria", 

isto é, o homem deve ter uma consciência nítida de sua natureza espiritual e tornar cada vez mais 

fecunda a sua existência terrena para a evolução do Espírito nele encarnado; se os instintos e as 

sensações foram extremamente necessários para o desenvolvimento inicial de seu Espírito, agora, 

uma vez desperto e mobilizando por meio do livre-arbítrio as suas faculdades, o Espírito está inserido 



no plano da Liberdade com a qual deve criar a si mesmo, desenvolver todo seu mundo interior e se 

desmaterializar. Somente o esforço do Espírito que busca a realização da transcendência no amor 

pode de fato libertar o homem dos ditames da matéria.  

     Nessa imensa epopéia do Espírito que agora deve criar a si mesmo, ser artífice da sua própria 

individualidade, é também revelada uma lei que o sustenta em todo esse processo. O Espírito Lázaro 

a proclama como a segunda palavra do alfabeto divino:  

      "O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque 

essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem 

deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista 

do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o Espírito, e o Espírito deve agora resgatar o homem 

da matéria." 

     Assim, a consciência, imbuída do afã de transcendência, pode estar certa que irá realizar as sua 

mais elevadas aspirações, pode estar convicta de que todo o seu trabalho no tempo aprimora e 

embeleza a sua natureza imortal, pois a reencarnação é uma lei divina que rege a sua existência e lhe 

revela incessantemente o seu patrimônio intelecto-moral, ou seja, a obra que vem fazendo de si 

mesma para se unir a Deus.  

    Sabendo que a reencarnação é uma lei que rege a existência do Espírito e ela revela a obra que ele 

vem realizando ao longo do tempo, se faz necessário, então, que o homem dê um sentido mais 

profundo e sublime a todas os seus esforços e privações na vida encarnada, que ele se oriente para 

uma finalidade realmente superior e digna da imortalidade de seu ser. Por isso, conclui o Espírito 

Lázaro: 

          "O Espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais 

que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, 

que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes."  
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