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Amor onipotente 

O Estudo deste tema tem como referência o texto 
de mesmo título, no livro Opinião Espírita, capítulo 56, 
inspirado por Emmanuel a Francisco Xavier. 

A mensagem faz referência ao amor de Deus por 
todos nós. 

Muitos de nós, seus filhos amados, procuramos 
entender, como também idealizar, como se apresenta 
o Pai. Alguns procuram fazer até mesmo registro em 
telas, em papeis, outros se restringem a idealizá-lo em 
suas mentes. 

Emmanuel alerta-nos a não personalizar ou definir. 
Basta que tenhamos a palavra do Mestre revelando 
como sendo nosso Pai. 

Ele, o mentor de Chico Xavier, identifica algumas 
situações em que nos venhamos encontrar durante 
nossa jornada, para registrar como possamos vir a 
agir ou reagir. Alerta-nos sobre como podemos 
despertar das atribulações e vir a vencer batalha 
instalada em momentos intensos e difíceis, podendo 
sair vitoriosos. Mais do que sairmos vitoriosos quanto 
às experiências, também agregarmos aprendizados 
importantes para experiências porvindouras. 

Sentindo-nos abandonados, sem energia para 
vencer, muitos nos julgam sem condições para 
enfrentar envolvimentos que poderiam nos levar ao 
descontrole ou alienação. Eis que somos envolvidos 
por energias a refazerem nossas forças, estimulando 
o que há de nobre em nós e ao viver. 

Momentos em que nos sentimos cansados, 
prostrados foi o termo utilizado por Emmanuel, 
companheiros de jornada poderiam vir a acreditar que 
não conseguiríamos manter-nos firmes. No entanto, 
nós nos apresentaríamos fortes e esperançosos. Uma 
energia vibrante a nos envolver propicia que sigamos 
em frente. 

Situações em que outros nos percebem sem norte, 
como que perdidos. Companheiros de jornada a nos 
alijarem de seus contextos sociais. Surge em nós um 
ânimo inesperado a nos mobilizar ao encontro de 
pessoas que nos demostram afeto e reconhecem 
nossos valores. 

Seja qual for o momento em que venhamos nos 
encontrar, se nos mantivermos conectados ao 
envolvimento que se faz sempre presente em nossas 
vidas, sairemos vitoriosos, com energias renovadas, 
com o lenitivo da esperança que nos impele a um 
viver sadio, com energia criadora para novos 
caminhos e abençoados momentos. 

Deus é amor. Encontramos em Jo 4:16: “E nós 
conhecemos, e cremos no amor que Deus nos 
tem. Deus é amor; e quem está em amor está em 
Deus, e Deus nele.” 

Esta passagem do Evangelho de João leva-nos a 
idealizar a presença de nós em Deus, e não como 
muitos creem ou imaginam, um Ser externo a nós, 
distante, pelo que precisamos dispender energias 
para que consigamos que Ele perceba nossa 
presença. 

Em crendo no amor de Deus, sentindo amor em 
nossos corações, agindo como seres 
verdadeiramente amorosos, estaremos em Deus. 
Estando em Deus, também Ele estará em nós. 

É testemunho de que sempre haverá uma relação 
contínua e estreita entre nós e o Pai. 

Este sentimento promoverá o reconhecimento 
incontestável do inter-relacionamento entre nós e 
Deus. Estamos sempre em contato com Ele, como 
também Ele conosco. Assim, tendo o amor como 
centro de nossas emoções mais sagradas, nós 
estaremos integrados à presença do Pai. 

 

www.eldaevelina.com/amor-onipotente/ 

Link para a palestra no Youtube 
https://youtu.be/et5CKJDHgH4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo virtual postado no Facebook 

https://www.facebook.com/geaef/ 

 

“Deus é amor. Encontramos em Jo 4:16: “E nós 
conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. 
Deus é amor; e quem está em amor está em Deus, e 
Deus nele.” 

Esta passagem do Evangelho de João leva-nos a 
idealizar a presença de nós em Deus, e não como muitos 
creem ou imaginam, um Ser externo a nós, distante, pelo 
que precisamos dispender energias para que 
consigamos que Ele perceba nossa presença. 

Em crendo no amor de Deus, sentindo amor em 
nossos corações, agindo como seres verdadeiramente 
amorosos, estaremos em Deus. Estando em Deus, 
também Ele estará em nós.” Elda Evelina 

Amor onipotente, no livro Opinião Espírita, Emmanuel, 
por Chico Xavier 
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