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Texto:
Boa Nova- Humberto de Campos/Chico Xavier

Luz do Mundo- Amélia Rodrigues/Divaldo Franco
Therezinha Oliveira-Estudos Espíritas do Evangelho

A viagem fora 
longa para aquele 

casal...



...Sucederam-se 
abismos e 
montes, 

chegando por 
fim a Belém...



Sua lição de verdade e de luz ia 
espalhar-se pelo mundo inteiro...



...Ele sempre se 
encontrava 

cercado pelas 
multidões...



Simão e André deixaram as 
redes e seguiram-nO...



Que estranho 
era aquele Rabi!



Aquele era um 
momento 
especial... a 

última ceia...

...partilhara com 
eles sua própria 

vida...



Entre eles o maior devia se fazer 
pequeno e o líder ser um servidor, 

porque ele mesmo, Jesus, os servia...



“Um novo 
mandamento vos 

dou: Que vos 
ameis uns aos 

outros, como eu 
vos amei a vós...”



“Amai-vos uns aos outros…”

ÁGAPE: 
Um amor traduzido 

pelo comportamento e 
pela escolha, não o 

sentimento do amor.

CARIDADE: 
Dimensão ativa do 

amor. 
Mobilização de 

nossa vontade em 
benefício de 

alguém. 



AMOR ATIVO

ATITUDE DE 
AMOR

CARIDADE



"Amar o próximo como a si mesmo: fazer pelos 
outros o que gostaríamos que os outros fizes-sem 
por nós", é a expressão mais completa da caridade, 
porque resume todos os deveres do homem para 
com o próximo.” 

A caridade na visão Espírita

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 11 item 4 
Comentário de Allan Kardec

“REGRA 
ÁUREA”



Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, 
como a entendia Jesus? 

“Benevolência para com todos, indulgência para as 
imperfeições dos outros, perdão das ofensas.”

A caridade segundo Jesus

O Livro dos Espíritos- Questão 886
Allan Kardec



Utilizada para capturar, re-
ceber o pensamento e as 
ações do próximo.

Processar o que captamos 
do mundo. 

Exteriorizar o que pensa-
mos. “Devolver”.

Deveres do homem para com o próximo

SENTIR

PENSAR

AGIR



...Perdão das ofensas

SENTIR
Utilizada para capturar, re-
ceber o pensamento e as 
ações do próximo.



“O perdão das ofensas, por sua vez, é o auge das 
conquistas íntimas..., porque se dá conta do quanto 
necessita ser perdoado, naquilo que se refere às 
próprias fraquezas e delitos que tem cometido...”

Motivos para o perdão das ofensas

Diretrizes para o êxito 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco

Necessitamos do perdão dos outros!



“Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si pró-
prio”. 

Motivos para o perdão das ofensas

Para perdoar a nós mesmos!

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 1o item 15
Paulo, Apóstolo- Lyon, 1861



“O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre 
vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra 
em existência anterior”.

Motivos para o perdão das ofensas

Para evitar os processos 
obsessivos!

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 1o item 6 
Comentário de Allan Kardec



“Se tiverdes qualquer 
coisa contra alguém, 
perdoai-lhe, a fim de que 
vosso Pai, que está nos 
céus, também vos 
perdoe os vossos  peca-
dos”.

Motivos para o perdão das ofensas

Para obter o perdão de Deus! 



Sair do círculo vicioso do mal;

Para não adoecer; 

Que importância terá o fato gerador da mágoa 
com o passar dos anos? 

Motivos para o perdão das ofensas



PENSAR Processar o que captamos 
do mundo. 

“..., indulgência para as 
imperfeições dos outros...”



Não vê os defeitos de outrem;
Se os vê, evita falar deles, divulgá-los;
Se a malevolência os descobre, tem sempre 

pronta uma escusa para eles;
Jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a 

menos que seja para prestar um serviço;

“...Indulgência para as imperfeições...”

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 10 item 16 
Joseph, Espírito protetor- Bordeaux, 1863 



Não faz observações chocantes; 
Não tem nos lábios censuras; apenas con-

selhos e, as mais das vezes, velados. 

“...Indulgência para as imperfeições...”

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 10 item 16 
Joseph, Espírito protetor- Bordeaux, 1863 



“Aquele dentre vós que 
estiver sem pecado, ati-re 
a primeira pedra.”

Motivos para Indulgência

Necessitamos da indulgência dos nossos 
semelhantes!



“Não julgueis, a fim de não 
serdes julgados;  porquan-to 
sereis julgados conforme 
houverdes julgado os ou-
tros...”. 

Motivos para Indulgência



“Espíritas, queremos falar-vos hoje da indul-
gência, sentimento doce  e fraternal  que todo 
homem deve alimentar para com seus irmãos,...”. 

Motivos para Indulgência

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 10 item 16 
Joseph, Espírito protetor- Bordeaux, 1863 



Exteriorizar o que pensa-
mos. “Devolver”.

AGIR

“Benevolência para com 
todos...” 



Para agradar a Deus e assegurar a sua posição 
futura, bastará que o homem não pratique o mal? 
“Não; cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas 
forças, porquanto responderá por todo mal que 
haja resultado de não haver praticado o bem.”

“Benevolência para com todos...”

O Livro dos Espíritos- Questão 642
Allan Kardec



“A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse 
mundo os mais puros e suaves deleites, as ale-grias 
do coração, que nem o remorso, nem a in-diferença 
perturbam”. 

“Benevolência para com todos...”

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 13 item 11 
Adolfo, bispo de Argel- Bordeaux, 1861 



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

“Benevolência para com todos...”

Leis morais da vida
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



“A caridade primeira e mais importante é a da 
própria família. Fica difícil concebermos be-
nevolência, indulgência e perdão das ofensas pa-ra 
com os outros se não tivermos exercitado essas 
virtudes na escola da família”. 

Caridade na Família

As leis morais e saúde mental
 Sérgio Lopes



Caridade para os espíritas

 “A caridade é a alma do 
espiritismo; 

(...)Não há verdadeiro espírita sem 
caridade...”

Revista Espírita dezembro 1868
Allan Kardec



AMOR
(dimensão passiva, 

involuntária)

CARIDADE
(dimensão ativa, 

voluntária)

PRÁXIS:  
Nosso comportamento influencia nossos 

pensamentos e nossos sentimentos



“A maior felicidade no amor pertence a quem 
ama”. Joanna de Ângelis



“Caridade e Esperança”





“...Sê igualmente para os que te rodeiam a 
permanente mensagem do amor que  tudo 
compreende e tudo perdoa, amparando e 
auxiliando sem descansar, porque somente pela 
força do amor alcançaremos a luz imperecível da 
vida”. 



“Amai-vos uns aos outros...”
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