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Aprendizes e adversários 
(1)

 

Irmão X 

(...) 
“― Primeiramente, é justo considerar nossos adversários 
como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra  que o  
amigo  não  deseja  ver  e  pode  ajudar-nos  a  fazer  mais  
luz  no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo, 
tolerar-lhe as admoestações, com nobreza e serenidade, tal 
qual o ferro, que após sofrer, paciente, o calor da forja, ainda 
suporta os golpes do malho com dignidade humilde, a fim de 
se adaptar à utilidade e à beleza.  
(...) 
― Adotemos o perdão e o silêncio ― disse Jesus. ― Muita 
gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade.  
(...) 
― Utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, 
para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância 
a que se acolhem.  
(...) 
― O maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à 
condição do verme que se alimenta com o lixo do mundo, o 
caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que 
lhe flagelam a vida, e o perverso tem a infelicidade de cair 
nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única 
resposta que merecem, porque são bastante desditosos por 
si mesmos.  
(...) 
― Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas 
trevas e mais se assemelha ao cego desesperado que 
investe contra os fantasmas da própria imaginação, 
arrojando-se ao fosso do sofrimento.  
(...) 
― Quem golpeia pela espada, pela espada será golpeado 
também, até que reine o Amor Puro na Terra ― explicou o 
Mestre, sem pestanejar. ― Quem se rende às sugestões do 
crime é um doente perigoso que devemos corrigir com a 
reclusão e com o tratamento indispensável. O Sangue não 
apaga o sangue o mal não retifica o mal. 
(...) 
― É imperioso saibamos amar e educar os semelhantes 
com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de 
que o Reino de Deus se estenda no mundo...  
As Boas Novas de Salvação esperam que o santo ampare o 
pecador, que o são ajude o enfermos, que a vítima auxilie o 
verdugo...  
Para isso, é imprescindível que o perdão 
incondicional, com o olvido de todas as ofensas, assegure a 
paz e a renovação de tudo... “ 

(1) Contos desta e doutra vida, Irmão X 
(Humberto de Campos), por Chico Xavier 

 

Aprendizes e adversários – Amar o próximo 

A partir das colocações oferecidas por Humberto de 
Campos, gostaria de ampliar nossa percepção sobre o 
tema. 

Acolhi, então, o Amar nossos inimigos, como nos 
convoca Jesus. 

Certa vez ouvi de um estudioso do Evangelho que 
quando Jesus disse:  

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento, e de todas as tuas forças; este é o 
primeiro mandamento. 

E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Não há outro 
mandamento maior do que estes.” Mc 12: 30 e 31 

ele estava tão somente fazendo referência aos 
mandamentos entregues a Moisés. 

O novo mandamento, acrescido aos anteriores, referia-
se ao perdão. 

Assim encontramos em Mateus 5:43-48: 

“Ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e 
odiarás o teu inimigo’. 

Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e 
orai pelos que vos perseguem; para que vos torneis 
filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que Ele 
faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama 
chuva sobre justos e injustos. 

Porque se amardes os que vos amam, que 
recompensa tendes? Não fazem os publicanos 
igualmente assim? 

E, se saudardes somente os vossos irmãos, que 
fazeis de notável? Não agem os gentios também 
dessa maneira? 

Assim sendo, sede vós perfeitos como perfeito é o 
vosso Pai que está nos céus.” 

Diante dessas máximas de Jesus, importante 
refletirmos sobre nossos inimigos, de uma forma mais 
profunda e esclarecedora. 

Essa reflexão começa pela indagação de quem são os 
nossos inimigos. 

 

Normalmente nós só reconhecemos como nossos 
inimigos o outro, aquele que nos magoa, que interfere 
em nossas vidas, que impede que façamos algo que 
nos dá prazer, por exemplo. 

No entanto, muitas vezes em nossas vidas nós somos 
nossos próprios inimigos quando agimos de forma a 
nos prejudicar, seja física, emocional ou 
espiritualmente. 

Não nos amamos de forma verdadeira. O sentimento 
que normalmente expressamos por nós mesmos tem 
relação com o que somos, representamos e sentimos 
como seres materiais: beleza física, status, poder, 
capacidade intelectual etc. 

Importante lembrar aqui, para uma reflexão mais 
profunda, os mandamentos maiores trazidos pelo 
Mestre Jesus: “Amar a Deus sobre todas as coisas e 
amar o próximo como a nós mesmos.” 

Podemos perceber que devemos amar a nós mesmos 
para podermos oferecer o nosso amor ao próximo. 

Alguns podem interpretar como uma atitude egoísta a 
busca pelo auto amor. 

Faz-se interessante mudar o nosso olhar para o que 
chamamos de auto amor e amor ao próximo. Se 
entendemos esse amor de forma linear - amar a si 
mesmo tão-somente – a interpretação será de 
amarmos na forma de Ego para Ego. 

No entanto, acreditamos que o amor a que Jesus se 
referia era o amor de Eu para Eu (sendo o Eu a nossa 
parte divina, nossa essência, o Deus em nós). Nesse 
caso, o amor é transcendente. Eu amo a mim mesmo 
a partir do amor de Deus que existe em mim. 

O mesmo poderemos dizer do amar ao próximo como 
a si mesmo. Estarei amando a parte divina que há no 
meu próximo, o Deus que há nele? 

Com essa reflexão será muito mais fácil para nós 
encontrarmos a capacidade de amar a nós mesmos e 
ao próximo, pois estaremos vendo o Deus que existe 
em cada um. 

Essa é a verdadeira fraternidade humana. 

Há uma história em que a personagem foi ao encontro 
de uma oportunidade de aprendizado espiritual onde 
exercitou a meditação e recebeu ajuda de orientadores 
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nesse caminho de autoconhecimento e reforma 
interior. 

Em certo momento desse caminhar, ela identificou em 
si mesma vários "inimigos" que a impediam de 
prosseguir sua vida de forma saudável e compreendeu 
que precisava libertar-se para prosseguir sua 
caminhada espiritual. 

A forma que encontrou para essa libertação foi muito 
especial. Identifica-se sobremaneira com os 
ensinamentos do Mestre. 

Em processo meditativo e em oração, ela procurou 
cada um de seus "inimigos" internos e a cada um que 
identificava procedia ao exercício de oferecer-lhe o seu 
coração mentalizando-o envolvido pelo seu amor 
dizendo a si mesma que compreendia sua fragilidade, 
mas que a partir daquele momento queria libertá-lo e 
permitir que ele encontrasse o caminho do amor em 
seu coração. 

Ao final desse exercício sentiu uma paz interior intensa 
e a presença do amor por sua própria vida. 

Muitas vezes precisamos enfrentar nossa sombra, 
reconhecer a sua existência para então exercitar a 
nossa libertação. Enquanto mantivermos os nossos 
“inimigos” velados eles permanecerão em nós, 
fortalecidos a cada instante, tornando-se verdadeiros 
obstáculos ao nosso crescimento e evolução. No 
entanto, caso nos predispusermos a nos libertar 
teremos que reconhecer a sua existência e dar a eles 
a oportunidade de serem libertados e 
consequentemente proporcionaremos a nossa própria 
libertação. 

O rancor, o ódio são sentimentos que nos aprisionam. 
Só o amor e a compaixão nos liberta. 

Buscamos ajuda, nos templos de várias denominações 
religiosas, para nos libertar da influência de irmãos que 
tentam nos envolver e muitas vezes nos prejudicam no 
seguir pela vida de forma produtiva e saudável. 

Precisamos nos conscientizar de que essa libertação 
se faz a partir da nossa própria reformulação de 
valores e sentimentos. 

Quando nos propomos a mudar o nosso modo de ser, 
de agir, nós ajudamos esses companheiros que 
tentam nos influenciar a ter um novo olhar a respeito 
de nós mesmos. Eles sentem que passamos a ser um 

espírito diferente, melhor, e aprendem também a 
serem melhores com o nosso exemplo. 

Nós os libertamos e somos também libertos. 

Somos instrumentos importantes nesse processo de 
evolução. 

Diante dessa reflexão, podemos concluir com muita 
tranquilidade: nós somos os principais responsáveis 
pelo que nos ocorre emocional e espiritualmente. 

É importante que busquemos ajuda, pois muitas vezes 
sentimo-nos frágeis e sem condições de vencer 
sozinhos. No entanto, a nossa participação nesse 
processo é imprescindível e não podemos delegar ao 
outro a responsabilidade que é nossa. 

A prece, o passe, o tratamento espiritual, são 
coadjuvantes no processo, mas o componente 
principal na nossa cura são a nossa conscientização e 
determinação em promover a grande mudança em 
nossas vidas. 

Já nos dizia o Mestre “Conheça e verdade e a verdade 
vos libertará.” 

O caminho já nos foi oferecido há muitos séculos, 
resta a nós querer tomar esse caminho como objetivo 
de vida e seguir em busca da nossa libertação e da 
nossa felicidade. 

Buscar o amar a si mesmo e ao próximo, 
reconhecendo em si e no outro a parte divina que tem 
ali morada.  

Precisamos reconhecer que a essência divina reside 
em nós e em todos os seres. A partir de então, 
estaremos mais preparados a encontrar o autoamor e 
o amor ao próximo, através do amor de Deus que 
existe em cada um de nós. 
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“E, espraiando o olhar doce e lúcido pelos 
circunstantes, continuou:  
― É imperioso saibamos amar e educar os 
semelhantes com a força de nossas convicções 
e 
conhecimentos, a fim de que o Reino de Deus s
e estenda no mundo...  As Boas Novas de 
Salvação 
esperam que o santo ampare o pecador,  que  o  
são ajude o  enfermo, que  a  vítima auxilie o 
verdugo...  
Para isso, é imprescindível que o perdão 
incondicional, com o olvido de todas as ofensas, 
assegure a paz e a renovação de tudo...  

” Contos desta e doutra vida, Irmão X, por 
Chico Xavier. 
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