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“- Senhor, eis que 
encontramos um homem pelo 
caminho que curava em Teu 
Nome, expulsando Espíritos 
infelizes.” 

“- E que fizeste?”

“- Repreendemo-lo.”

Luz do mundo
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco 

“Legado da Tolerância”



“Repreendemo-lo!”

ü Não tinha o direito de usar o Teu nome; 

ü Não convivia contigo; 

ü Não participava do nosso grupo; 

ü Fiz isso defendendo os nossos objetivos.

Luz do mundo
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco 



ü Qualidade do indivíduo intransigente, rígido, severo. 

üPossui senso de análise e de crítica muito forte. 

üCostuma chamar sua atenção o lado errado das 
pessoas. 

üTem dificuldade para perdoar ou atenuar as falhas 
humanas.

Intolerância



üAusteridade para com o comportamento ou para com 
as obrigações dos outros;

üSeveridade exagerada quando nas funções de mando;

üRigidez nas posições tomadas em relação a alguma 
penalidade aplicada a alguém;

Manual prático do espírita
Ney Prieto Peres  

Intolerância



üRispidez e maus-tratos para com aqueles com quem 
convive; 

üNão-aceitação e incompreensão das infrações que 
alguém possa cometer; 

üPrazer em denegrir as pessoas. 

Manual prático do espírita
Ney Prieto Peres  

Intolerância



- “Fizeste mal; pois todo aquele que não é contra nós 
é por nós. Se alguém em meu nome expulsa Espíritos 
maus... não poderá voltar-se contra nós, depois, 
espalhando calúnias e nos acusando."

“Repreendemo-lo!”

Luz do mundo
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco 



“- O servidor do Evangelho deve fiscalizar com 
sincera acuidade as nascentes íntimas dos 
sentimentos, de modo a *cercear no começo os 
adversários cruéis, que são o orgulho, a inveja e o 
ciúme...”

“Fizeste mal”

*Limitar, restringir

Luz do mundo
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco 



“Incontestavelmente, é o 
orgulho que induz o 
homem a dissimular, para 
si mesmo, os seus 
defeitos, tanto morais, 
quanto físicos.”

Somos intolerantes porque...

O Evangelho Segundo o Espiritismo- Cap. 10, item 10
Allan Kardec



“O discípulo sincero compreende os que dormem no 
amolecimento das paixões, desculpa os perseguidores 
e não receia que outros corações... desejem integrar-
se no lídimo ideal da solidariedade.” 

“O servidor do Evangelho”

Luz do mundo
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco 



üDisposição de admitir, nos 
outros, modos de pensar, de 
agir e de sentir diferentes 
dos nossos. 

üAceitar o que poderia ser 
condenado, deixar fazer o 
que se poderia impedir ou 
combater. 

Tolerância



“A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, 
já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já 
que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob 
ângulos diversos.” 

                                                                          Mahatma Gandhi

Tolerância



“A tolerância perde e doa, sofre e desculpa e, 
parafraseando S. Paulo, em torno da caridade, não se 
irrita, não maldiz, não sofre, não *ultraja, não fere; ajuda 
sempre... acendendo a clara luz do amor em todos os 
corações.”

A verdadeira tolerância

Messe de amor
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 

*Ofender a dignidade 



“Tolerância... é reflexo vivo 
da compreensão que nasce, 
límpida, na fonte da alma... 
plasmando a esperança, a 
paciência e o perdão.”

Pensamento e vida
Emmanuel/Francisco C. Xavier 

Tolerância



“Homem nenhum possui faculdades completas. 
Mediante a união social é que elas umas às outras se 
completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o 
progresso... Precisando uns dos outros, os homens 
foram feitos para viver em sociedade e não insulados.”

O Livro dos Espíritos, q. 768
Comentário de Allan Kardec

Devemos tolerar...

Para conviver em paz!



“Sem os que erram, não se tem a oportunidade de 
exercitar a tolerância. Como sabê-la constante, sem 
aqueles que a *concitam à ação?! É imprescindível que 
haja descuidados e **parvos, exigentes sagazes para que 
a tolerância possa fulgurar no coração.” 

Messe de amor
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 

Tolerância

*Desafiam, impulsionam

**De capacidade mental limitada, tolo



“Usa da medida de tolerância para com o teu próximo, 
conforme a esperas receber de alguém em momento 
próprio. Ninguém existe, na Terra de hoje, que marche 
sem equívocos, sem temor... gerando aflições... 
necessitando compreensão, como efeito, tolerância...”

Vida Feliz-lição 136
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 

Devemos tolerar ...

Precisamos ser tolerados!



“O verdadeiro homem de 
bem é o que cumpre a lei de 
justiça, de amor e de 
caridade, na sua maior 
pureza.” 

Devemos tolerar...

O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. 17, item 3
Allan Kardec



üRetribui o mal com o bem; 

üRespeita nos outros todas as convicções sinceras e não 
lança anátema aos que como ele não pensam;

üÉ indulgente para as fraquezas alheias.

Para sermos homens de bem!

Devemos tolerar...

O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. 17, item 3
Allan Kardec



“O mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-
lo... é assimilar-lhe o veneno... Tolerar é refletir o 
entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia 
segura, garantindo... saúde e paz.”

Pensamento e vida
Emmanuel/Francisco C. Xavier 

Devemos tolerar...

Para não aumentar nossas “dívidas”!



üEvitar fazer comentários deselegantes, 
inconvenientes e deprimentes em relação a 
quaisquer criaturas.

üAceitar as reações alheias sem aborrecer-se 
e sem condená-las.

Tolerância, o caminho de paz

1

Mensagem “Plantão de paz”
Emmanuel/Francisco C. Xavier 

Manual prático do espírita
Ney Prieto Peres  



üOuvir serenamente, aqueles que lhe 
confiarem seus problemas. 

üAfastar, de todas as maneiras, 
ressentimentos, mágoas ou remorsos. 

Tolerância, o caminho de paz

2

Mensagem “Plantão de paz”
Emmanuel/Francisco C. Xavier 

Manual prático do espírita
Ney Prieto Peres  



üEliminar o rigor nas  análises em relação ao 
comportamento do próximo.

üNo serviço profissional, suportar com 
paciência o colega difícil. 

Tolerância, o caminho de paz

3

Mensagem “Plantão de paz”
Emmanuel/Francisco C. Xavier 

Manual prático do espírita
Ney Prieto Peres  



üPonderar com isenção e equilíbrio as 
infrações cometidas por funcionários. 

üTransformar a austeridade com o mau 
comportamento entre familiares em 
colóquios abertos em torno dos problemas. 

Tolerância, o caminho de paz
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Mensagem “Plantão de paz”
Emmanuel/Francisco C. Xavier 

Manual prático do espírita
Ney Prieto Peres  



üAcolher com bondade e tolerância os 
parentes menos simpáticos.

üNos empecilhos da existência, tolerar os 
obstáculos sem rebeldia. 

Tolerância, o caminho de paz

5

Mensagem “Plantão de paz”
Emmanuel/Francisco C. Xavier 

Manual prático do espírita
Ney Prieto Peres  



“Tenhamos paz com os que nos cercam, lutando contra 
as sombras que ainda perturbam nossa existência... 
Amemo-nos, com a indumentária do amor e da 
caridade... Com pedras nas mãos e o dedo em riste, 
jamais conseguiremos o bem que desejamos.”

Tolerância, o caminho de paz

Sândalo
Sergito de S. Cavalcanti 



“Saibamos suportar as dificuldades dos outros, 
como temos sido suportados, em nossas 

dificuldades. 

E amando e servindo sempre, aprenderemos que 
a Vida, em nome de Deus, tem lugar para todos, e 

que Deus, dentro da Vida, tem bastante amor 
para cada um.”

Escrínio de luz
Emmanuel/Francisco C. Xavier 



M u i t o  
o b r i g a d a  

p e l a  a t e n ç ã o !
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