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“Será que apenas com momentos de meditação é 
que conseguirei a paz e a elevação?

Ou será que apenas com a oração  é que 
depurarei meu coração e reunir-me-ei ao pai?

Talvez os estudos, que iluminam a consciência, 
sejam o meio certo na direção do Alto?(...)”

                                                                        Josué

Como  me elevarei?



“(...) Certamente que a minha ligação às 
atividades da instituição religiosa a que me filio 
é importante para a minha transformação (...)”

                                                                        Josué

Como  me elevarei?



Houve alguma mudança na sua vida, na forma de 
pensar, de avaliar os acontecimentos?

 Você se considera ao menos um pouco melhor do 
que era? 

A consciência de certo/errado não está mais 
desperta?

Há, da sua parte, um entendimento diferente a 
respeito da vida? 



Como  me elevarei?

“(...)Tudo isso são partes importantes da jornada 
ascensional da alma, mas não nos esqueçamos 
de Paulo, que coloca a caridade  como virtude 
imprescindível.(...)

    Josué 



Necessidade da caridade, segundo S. Paulo.

“(...)ainda quando tivesse o dom de profecia,
(...) tivesse perfeita ciência  de todas as coisas; 
ainda quando tivesse a fé possível,(...)se não 
tiver caridade, nada sou. E, quando houver 
distribuído os meus bens para alimentar os 
pobres e houvesse entregado meu corpo para ser 
queimado,  se não tivesse caridade, tudo isso de 
nada me serviria.”

1ª  Epístola de Paulo aos Coríntios



Características da verdadeira caridade
segundo Paulo

“A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a 
caridade não é invejosa; não é temerária, nem 
precipitada; não se enche de orgulho;  não é 
desdenhosa; não cuida de seus interesses; não se 
agasta, nem se azeda com coisa alguma; não 
suspeita mal; não se rejubila com a injustiça, mas 
se rejubila com a verdade; tudo suporta, tudo crê, 
tudo espera, tudo sofre.”

1ª  Epístola de Paulo aos Coríntios



“Quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira 
caridade, deixando implícito ser “a reunião de todas as 
qualidades do coração”, isto é,o “amor”, diferenciou-a 
completamente da prestação de serviço aos outros, da 
distribuição de esmolas, da assistência social,(...)ou de 
tudo que se referia a atitudes exteriores, sem qualquer 
envolvimento do amor verdadeiro.” 

Renovando Atitudes 
Hammed/Francisco E.S.Neto



“Olhar os outros com os olhos do amor é a 
grande proposta da caridade.”

Renovando Atitudes 
Hammed/Francisco E.S.Neto



Como  me elevarei?
“(...)A doutrina espírita ajuda-nos a entendê-la 
melhor na sua definição conforme o 
entendimento de Jesus, na questão 886 de O 
Livro dos Espíritos: benevolência  para com 
todos, indulgência com as faltas alheias e perdão 
das ofensas(...).” 

    Josué 



Q 886:  Qual o 
verdadeiro sentido 
da palavra cari-
dade, como a 
entendia Jesus?

“Benevolência  para 
com todos, indul-
gência para as im-
perfeições dos ou-
tros, perdão  das o-
fensas.”



Benevolência para com todos 

“Tudo o que quiserdes que os homens vos 
façam, fazei-o assim também a eles.” Jesus

 Estou fazendo todo o bem que gostaria que me Estou fazendo todo o bem que gostaria que me 
fizessem?fizessem?



“Tudo o que quiserdes que os homens vos 
façam, fazei-o assim também a eles.” Jesus

Indulgência para com as 
imperfeições alheias

 Estou sendo indulgente como gostaria que Estou sendo indulgente como gostaria que 
fossem comigo?fossem comigo?



“Não praticamos 
caridade quando ao 
prestar assistência o 
fazemos advertindo, 
censurando,com aze-
dume, com enfado 
chamando atenção, 
tornando ainda mais 
penosa a situação do 
semelhante.”

Leis Morais da Vida 
Joanna de Ângelis /Divaldo Franco



Perdão das ofensas 

“Tudo o que quiserdes que os homens vos 
façam, fazei-o assim também a eles.” Jesus

 Estou perdoando como desejo ser perdoado?Estou perdoando como desejo ser perdoado?



“Se o amor do 
próximo constitui o 
princípio da carida-
de, amar os inimigos 
é a mais sublime 
aplicação desse prin-
cípio(...)”. 

     CAP 12 Amai os vossos inimigos 



Não ter contra eles: ódio, rancor, desejo de 
vingança;
Não se opor à reconciliação;
Desejar-lhes o bem;
Socorrê-los se houver oportunidade;
Ficar feliz pelo bem que lhes aconteça;
Não os prejudicar mesmo que haja ocasião para isso;
Retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem 
humilhá-los.

Amar os inimigos é:



“Este povo 
honra-me 
com os 
lábios, mas o 
seu coração 
está longe de 
mim.” 



“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua 
alma e de todo o teu espírito; este o maior e o primeiro 
mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: 
Amarás o teu próximo, como a ti mesmo.” 



“(...)O Cristo jamais se 
escusava; não repelia 
aquele que o buscava, 
fosse quem fosse: 
socorria assim a mulher 
adúltera, como o 
criminoso; nunca temeu 
que a sua reputação 
sofresse por isso.” 

Jesus e a caridade

Pascal (Espírito) cap. 11
O Evangelho Segundo o Espiritismo



Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes; 
Bem-aventurados os que têm puro o coração; 
Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos; 
Bem-aventurados os que são misericordiosos;
Amai o vosso próximo como a vós mesmos; 
Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem;
Amai os vossos inimigos;
Perdoai as ofensas;
 Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros
Praticai o bem sem ostentação (“Quando derdes esmola, não 
saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita”);   

Jesus e a caridade



“(...)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.(...)” 



“Não podendo amar a 
Deus sem praticar a 
caridade para com o 
próximo, todos os 
deveres do homem se 
resumem nesta 
máxima: FORA DA 
CARIDADE NÃO HÁ 
SALVAÇÃO.”

Allan Kardec 
O Evangelho Segundo o Espiritismo



“Quando Allan Kar-
dec  estabeleceu que 
“fora da caridade não 
há salvação” expri-
miu toda base para 
que se instalasse o 
progresso, a frater-
nidade, alegria e a paz 
no campo das relações 
humanas no mundo.”

Espírito Camilo/Raul Teixeira





“Esta pobre viúva deu 
muito mais do que todos 
os que antes puseram 
suas dádivas . Os outros 
deram do que lhes 
abunda, ao passo que ela 
deu do que lhe faz falta, 
deu mesmo tudo o que 
tinha para seu sus-
tento.”

Jesus



“Todo aquele que sin-
ceramente deseja ser útil a 
seus irmãos, mil ocasiões 
encontrará de realizar o seu 
desejo(...), porque ninguém 
há que, no pleno gozo de 
suas faculdades, não possa 
prestar um serviço 
qualquer, pro-digalizar um 
consolo, mi-norar um 
sofrimento fí-sico ou moral, 
fazer um esforço útil(...)”.

O Evangelho s. o Espiritismo 
cap. 13      



 Atitudes de Caridade 
Auto-respeito; 
Tratar carinhosamente os familiares;
Colaborar nas tarefas do lar; 
Ser brando diante das contrariedades;
Praticar o perdão possível;
Desempenhar bem sua atividade profissional;
Despertar a fé nas pessoas;

-Fazer crer na existência de Deus;
Combater o mal;



 Atitudes de Caridade 
Calar diante de ofensas;
Orar por alguém; 
Estar presente na hora da dor de um amigo;
Ceder parte do nosso tempo para uma causa nobre;
Difundir páginas de otimismo;
Visitar enfermos;
Respeitar as posições e ideologias alheias;
Caridade mediúnica;



Na política: trabalhar pelo bem comum;
Com os mais necessitados materialmente: receber o 
irmão com um sorriso, perguntar como está sua vida, 
consolá-lo, lembrando o Amor de Deus, sempre 
ofertar-lhe algo;
Poupar da natureza água e energia;
Tratar com respeito e carinho os animais e as plantas. 

 Atitudes de Caridade 



Como  me elevarei?
“(...)Todos os esforços de autoconhecimento e 
transformação íntima, pela educação dos sentimentos 
e pelo desenvolvimento das potencialidades da alma, 
são pedras basais da construção espiritual, mas a 
prática da caridade na vivência da Lei de Sociedade, 
tem lugar de destaque no resumo das Leis Morais, na 
décima, a Lei de Justiça, de Amor e Caridade(...)

         Josué
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