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Visão de Eurípedes Barsanulfo 

Mestre por que choras?



O maior Mandamento

4. Mas, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram;
e um deles que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar: -
Mestre, qual o grande mandamento da lei. Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor
seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. - Esse o
maior e o primeiro mandamento- E aqui está o segundo, que é semelhante ao
primeiro: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se
acham contidos nesses dois mandamentos. (Mateus, cap.XXII, vv 34 a 40)

(..) Mas, o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: 
Quem é o meu próximo? –



O nosso próximo 

Um homem, que descia de Jerusalém para Jericó, 
caiu em poder de ladrões, que o despojaram, 
cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o 
semimorto. – Aconteceu em seguida que um 
sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e 
passou adiante. – Um levita, que também veio 
àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente 
adiante. – Mas, um samaritano que viajava, 
chegando ao lugar onde jazia aquele homem e 
tendo-o visto, foi tocado de compaixão. –
Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas 
feridas e as pensou; depois, pondo-o no seu cavalo, 
levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. – No dia 
seguinte tirou dois denários e os deu ao hospedeiro, 
dizendo: Trata muito bem deste homem e tudo o 
que despenderes a mais, eu te pagarei quando 
regressar.

Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que 
caíra em poder dos ladrões? – O doutor respondeu: 
Aquele que usou de misericórdia para com ele. – Então, 
vai, diz Jesus, e faze o mesmo. (LUCAS, 10:25 a 37.)

Parábola do Bom Samaritano

Jesus, tomando a palavra, lhe diz:



AMOR

Quantas vezes paramos para refletir nessa frase?
Deus é amor (1 joão 4:8) 

E então observarmos que o AMOR é essência da vida.

Não encontramos saúde da alma fora das dimensões do 
amor.

É tão importante amar que 
Evangelista João, 
estabeleceu que não é 
alguém que ama mas que 
DEUS É AMOR!



Manifestação do Amor

● O amor é o fruto do tempo das experiências da convivência ...

▪ Como temos nos encontrado em relação essa virtude? 

▪ Não conseguimos nos imaginar fora da proteção do 
amor.

● Jesus sabia que necessitaríamos realizar exercícios de 
amor

Amor no sentido 
profundo da 
palavra: 

▪ ser leal, honesto, consciencioso, para 
fazer aos outros o que se quereria para si 
mesmo.

▪ é procurar ao redor de si, o sentido íntimo 
de todas as dores que oprimem vossos 
irmão, para acalmá-lo; é encarar a grande 
família humana como a sua porque essa 
família humana vós encontrareis no futuro 
em mundos mais avançados (...) ESE A LEI DO 
AMOR Cap. XI item 10



Sentimentos Fraternos 

Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estais instruídos por
Deus que vos ameis uns aos outros.”Paulo (I Tessalonicenses, 4:9)

(..)Ainda hoje, com as manifestações 
do plano espiritual na renovação  do  
mundo, a cada momento surgem 
grupos e personalidades, solicitando 
fórmulas do  Além para que se 
integrem no campo da fraternidade 
pura. (..)e integrem no campo da 
fraternidade pura.
(..)Que esperam, entretanto, os 
companheiros esclarecidos para serem 
efetivamente irmãos uns dos 
outros?(..)

(..)Muita gente se esquece de que a 
solidariedade legítima escasseia nos 
ambientes onde é reduzido o espírito de 
serviço e onde sobra a preocupação de 
criticar. (..)

(..). Instituições notáveis são conduzidas 
à perturbação e ao extermínio, em vista 
da ausência do  auxílio mútuo, no 
terreno da compreensão, do trabalho e 
da boa vontade.



Sentimento Fraterno 

(..)Falta de Assistência?

Não. 

(..)Toda obra honesta e generosa repercute nos 
planos mais altos, conquistando  cooperadores 
abnegados.(..)

(..)E que ninguém peça ao Céu  
determinadas receitas de fraternidade, 
porque a fórmula sagrada e imutável 
permanece conosco no  “amai-vos uns 
aos outros”.



O Misterioso Poder da Fraternidade

O Misterioso Poder da Fraternidade. Encontros e Desencontros ( Richard Simonetti)



Convite de reflexão 

● O bem que fizermos ao nosso próximo retornará para nós dentro das necessidades que 
temos. 

● Como aprenderíamos a  ter resignação, paciência, compaixão, tolerância e empatia...

● Não nos esquecemos que todos temos o livre arbítrio e oportunidades iguais ...

● Façamos o bem sem olhar a quem.
Sem esperar por  retorno, sem julgamentos, sem recompensas ...



Finalizando 

Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua 
dos próprios anjos, se eu não tiver amor eu nada seria " (..)

(..)Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade permanecem; 
mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade (PAULO, 1ª Epístola aos 
Coríntios, 13:1 a 7 e 13.)



Gratidão! 
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