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e AMORe AMORe AMOR   



Excesso é ... 
diferença para mais, de uma quantidade

sobre outra.

1.

 II. o que passa da medida, dos padrões

     de normalidade, do que é legal;

     exagero.





Mais um excelente
texto do nosso

querido amigo, para
ser estudado.

Gastão Crivel ini





Ignorar o sexo em nossa edificação
espiritual seria ignorar a nós
mesmos. É necessário, no entanto,
colocá-lo a serviço do amor, sem
que este a ele se subordine.
Imaginemos ambos na esfera da
personalidade, como o rio e o
dique na largueza da terra. O rio
fecunda. O dique controla. O rio
espalha forças. O dique policia-lhe
a expansão. No rio, encontramos a
Natureza. No dique,
surpreendemos a disciplina. Se a
corrente ameaça a estabilidade de
construções necessárias,
comparece o dique para canalizá-
la proveitosamente noutro nível.
Contudo, se a corrente supera o
dique, aparece a destruição
ceifando vítimas.
Igualmente, o sexo é a energia
criativa, mas o amor necessita
estar junto dele, funcionando
como leme seguro. Se a simpatia
sexual prenuncia a dissolução de
obras morais respeitáveis, é
imprescindível que o amor lhe
norteie os recursos para
manifestações mais altas,
porquanto, sempre que a atração
genésica for mais alta que o amor,
surgem as crises de longo curso,
retardando o progresso e o
aperfeiçoamento da alma. 
Fiscaliza, assim, teus próprios
desejos. Todo pensamento
longamente acalentado tende 
a expressar-se em ação. Quase
sempre, os que chegam ao além-
túmulo sexualmente 
depravados, renascem no mundo,
tolerando moléstias insidiosas,
amargando pesadas provas 
como consequências dos excessos
delituosos a que se renderam.
Ama, pois, e ama sempre, porque
o amor é a essência da própria
vida, mas não esperes ser amado. 

Ama, por filhos do coração aqueles
de quem, por enquanto, não podes
partilhar mais íntima convivência,
aprendendo o puro amor fraterno
que Jesus nos ensinou e procura
Deus na oração, segundo a fé que
cultivas, e Deus que criou o sexo
em nós para engrandecimento da 
criação, na carne e no espírito nos
ensinará como dirigi-lo. 



Religião dos Espíritos
(Francisco Cândido Xavier,

Espírito Emmanuel)
 

- texto escolhido e simplificado

por Gastão Crivelini -



Para saber mais, leia
diretamente na fonte.



“Na maioria, oscasais terrestrespassam as horassagradas do diavivendo aindiferença ou oegoísmo feroz. 
- Laura, Espírito -fo
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Estamos atualizando nossas redes.
Em breve você encontrará muito conteúdo.

Acreditamos que muitas outras pessoas podem
conhecer a Doutrina Espírita.

Por isso contamos com sua ajuda para
curtir, comentar e compartilhar.

Visite nossas redes

@vinhadeluzjundiai





Rua Frei Itaparica, 33
(paralela à rua Carlos Gomes)

Vl. Guilherme - Jundiaí
13216.180

(11) 4587.5357

vinhadeluzjundiai@vinhadeluzjundiai.org.br


