
 

 

Alinhamento com a Espiritualidade 

 

Encontro 6 

Como acender o Amor Incondicional 

 

Visualização Criativa 
Conexão com a Chama Trina; 

- Feche os olhos, respire fundo. Sinta a presença do seu guardião nesse 

momento ao seu lado. 

 

Chama Trina 

                       É a centelha Divina dentro de cada coração humano. 

 

 Chama Azul - Executar, colocar na prática a Força Crística; 

  Chama Dourada - Acessar a Sabedoria Universal para Iluminar a 

Inteligência; 

 Chama Rosa Amor - Expressão do Amor Crístico Abundante; 

 

“Quem não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. ” 

Huberto Rohden, Sermão da Montanha 

 

Amor Incondicional 

         A Humanidade experimentou tudo até hoje, menos Amar de forma coletiva”.  

                                                        Théodore Monod, citado por Leonardo Boff 

 

 Amor Incondicional é Amar sem condicionantes; 

  Não estar sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação para 

amar; 

 Viver ABERTO, Ser ACESSO; 

 Respeito é amor em Ação; 

A Harmonia Espiritual está no Amor 

               “Onde há a vacuidade há a plenitude. ” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz o Pobre do Ego e Rico do Eu 

  “Ser Rico não é pecado, Ser pobre não é virtude. ” 

 

• Ninguém abandona algo que considera valioso; 

• Ego é fraco – Sustentado pela materialidade; 

• Ter muito ou ter nada: são as grandes provas da 3º Dimensão; 

 

“Os Pobres pelo espírito encontraram o tesouro oculto. ” 

 

• Eu Superior – Sua força é interna; 

• Luxo e Luxúria são lixos e tornam impossível uma vida em harmonia com o 

Eu Superior”.  

 

Feliz os Puros de Coração 

                                  “Viver a realidade interna traz a presença do Divino.” 

 

• Livre de Apegos; 

• Livre de Egoísmo;  

• Enxergar o Divino em tudo e permanecer preenchido de si; 

• Solidariedade, Benevolência e Misericórdia purificam o coração; 

 

“Fazei com leveza as coisas pesadas, com facilidade as coisas difíceis, 

Com suavidade as coisas amargas, com alegria as coisas tristes, 

Com sorriso as coisas dolorosas. ” 

Huberto Rohden, Sermão da Montanha 

 

 

 

   Mística        ↔       Ética 

           ↓                           ↓ 

     Divino              Conduta e Retidão 

           ↓                            ↓ 

Eu superior             3ª Dimensão 

 



 

 

O Amor é o centro e sua prática é o caminho 

 

Quem ouve as palavras do coração as realiza. 

 

 
Estreita é a porta e o caminho apertado para a vida plena. 

 

 

“Não pratique boas obras para ser visto. ” 

Huberto Rohden, Sermão da Montanha 

 

Categorias do Ser 

              Profanos, semi-espiritual, Pleno Espiritual 

 

• Profano: não pratica coisas boas procura evitá-las e ser alegremente mau; 

• Semi- Espiritual: pratica o bem com gemido e dor, cumpre o imperativo do 

dever; 

• Pleno Espiritual: possui suprema sabedoria, é leve, luminoso, espontâneo e 

radiante; 

 

Sim, precisamos de Salvação 

              Diariamente nosso coração é seduzido 

 

• Indiferença; 

• Individualismo; 

• Poder; 

• Vaidade; 



 

 

             
 Felizes os Mansos e Pacificadores 

Todos os conflitos externos são conflitos que nasceram na mente, na psique. ” 

 

• Ahimsa – Não violência; 

• Estabilidade interna mente e emoções; 

• Não resistir ao Mal com violência; 

• Aceitação do ser errante; 

• Eu Superior é justiça, reparação e não violência; 

 

O Reencontro Diário com o Amor Incondicional  

“Saborear as coisas espirituais é o caminho para tornar saborosa a espiritualidade. ” 

 

• Guiar-se pela Ética do Amor; 

• Natureza e o Ser Espiritual são afins; 

• Pela ausência de ego a natureza está em perfeita harmonia;  

 

Caminho do Meio 

 

Café - CAMINHO DO MEIO (BABA NAM KEVALAM) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDUFpTINBnM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oração de Ascensão do Amor Crístico 
Por Leonardo Boff 

 

Sr. Deus, que sois Luz, daí a luz a todos nós, aos nossos olhos, a luz das 

estrelas, a luz do sol, a luz do dia e nos dá à luz do espírito para que ele descubra 

a sua profundidade e descubra aquilo que está no mais profundo dentro de nós, 

que é a capacidade de amar.  

 Amar é amar-se uma vez, dar-se mais uma vez, dar-se de forma ilimitada. 

Que tenhamos coragem de fazer a aventura da doação mesmo para os outros. Ter 

uma palavra que consola, um abraço que aproxima, de uma mão no ombro que 

apoia, de um olhar de ternura, que perdoe, que acolha as pessoas.  

Que possamos exercer isso diuturnamente. Que isso traga Luz entre nós, que 

o vosso corpo brilhe como luz e assim brilhando ele não só produza luz como 

produza calor humano e una a todos e a todas como o sentimento de irmandade. 

  Que a força Crística nos dê essa energia e o seu espírito que é de infinito 

Amor e de vida nunca nos falte.  Nos acompanhe em nosso dia a dia, 

especialmente nas famílias que estão cuidando de seus entes queridos enfermos, 

que estes nesse momento sejam consolados.  

Aqueles que estão em hospitais, que sejam visitados por essa força Crística 

amorosa MISERICORDIOSA para serem curados. Que caiam no colo do Deus 

Pai/Mãe de infinita bondade. 

Que neste momento todos juntos possamos irradiar Luz a todos os seres e 

que a Luz Divina e Sagrada que em tudo habita nos acompanhe e seja farol de 

nosso caminhar. 

Amém, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


