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“Como homem, tinha a organização dos seres 
carnais; porém,  

como Espírito puro [escala espírita_L.E.],  
desprendido da matéria, havia de viver mais da vida 

espiritual, do que da vida corporal, de cujas 
fraquezas não era passível.” 

 
 

KARDEC, A. A Gênese_Cap. XV. 

JESUS 



[...] o Cristo não precisava de assistência, pois que 

era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, 

em virtude do seu poder pessoal [...].  

Que Espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus 

próprios pensamentos e encarregá-lo de os 

transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse 

só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada 

por um Espírito, ele era médium de Deus. 

KARDEC, A. A Gênese_Cap. XV. 



 

Rezam as tradições do mundo espiritual que 
na direção de todos os fenômenos do nosso 
sistema existe uma Comunidade de Espíritos 

Puros e Eleitos pelo Senhor Supremo do 
Universo, em cujas mãos se conservam as 

rédeas diretoras da vida de todas as 
coletividades planetárias. Essa Comunidade 

de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus 
um dos membros divinos [...].  

A Caminho da Luz – Emmanuel (Espírito), Chico Xavier (Médium). 
Cap 1. 











625. Qual o tipo mais perfeito 
que Deus já ofereceu ao homem 
para lhe servir de guia e modelo? 

  
“Vede Jesus.” 

 
KARDEC, A. O Livro dos Espíritos. 



GUIA – 1.pessoa que guia, mostra o caminho; 2. serve 
de princípio diretor; 3.obras que orientam  

 
 

MODELO – 1. dado para servir de referência, de tipo, 
exemplo; 2. dado ou escolhido para ser imitado, 
reproduzido; 3. pessoa que representa ideal uma 

categoria ou qualidade 
 
 

VEDE – 1.perceber; 2. testemunhar, observar; 3. 
estudar com atenção; 4. perceber-se na presença de 
alguém; 5. considerar, dar-se conta, 6. imaginar, 7. 

interpretar com clareza, 8. julgar 
 

* imperativo (orientação) 
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Mais perfeito + 
Maior mandamento + “EU” 

 
 
 

“Jesus +  
Caridade + ‘EU’ ” 

 

amor 

Adaptado pelo autor de CHIBENI, S. As paixões: uma breve análise filosófica e espírita, s/d. 



BEM AVENTURANÇAS 
 
SOFRIMENTO,  
 
HUMILDADE,  
JUSTIÇA,  
PUREZA DE CORAÇÃO, 
MISERICÓRDIA,  
BRANDURA E PAZ,  
 
 
AMAR: A SI, AO PRÓXIMO,  
AOS INIMIGOS, SEM 
OSTENTAÇÃO, CONTEXTO ONDE 
ESTÁ 

Caridade . Amor em ação 

ESTRUTURA  
 
O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO 
 
1_ELEMENTOS BASE 
 
2_VIRTUDES E PRINCÍPIOS 
 DO VERDADEIRO AMOR 
 
 
 
3_CARIDADE 
 
 
4_RELAÇÕES SOCIAIS, ETC. 
 

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XV.  
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FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 
SALVAÇÃO 

Caridade . Amor em ação 

ESTRUTURA  
 
O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO 
 
1_ELEMENTOS BASE 
 
2_VIRTUDES E PRINCÍPIOS 
 DO VERDADEIRO AMOR 
 
 
 
3_CARIDADE 
 
 
4_RELAÇÕES SOCIAIS, ETC. 
 

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XV.  
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BENEVOLÊNCIA 
INDULGÊNCIA 

PERDÃO 



[Jesus] Não considera, portanto, a caridade 
apenas como uma das condições para a salvação, 
mas como a condição única. Se outras houvesse 

a serem preenchidas, ele as teria declinado. 
Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é 
que ela implicitamente abrange todas as outras: 

a humildade, a brandura, a benevolência, a 
indulgência, a justiça, etc., e porque é a negação 

absoluta do orgulho e do egoísmo. 

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XV.  



“[...] Submetei todas as vossas ações 
ao governo da caridade e a consciência vos 

responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o 
mal, como também fará que pratiqueis o bem, 

porquanto uma virtude negativa não basta: 
é necessária uma virtude ativa.  

Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a 
ação da vontade; para se não praticar o mal, 

basta as mais das vezes a inércia e a 
despreocupação.” 

 
 
Instruções dos Espíritos. Paulo, o apóstolo. 

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XV.  



_REFERÊNCIAS 
 
CHIBENI, S. As paixões: uma breve análise filosófica e espírita. 
Disponível em: http://www.feparana.com.br/topico/?topico=1832 
 
Emmanuel (Espírito), Chico Xavier (Médium). A Caminho da Luz. 37 ed. 
Rio de Janeiro: FEB, 1938. 
 
_____. Religião dos Espíritos. 21 ed. Rio de Janeiro: FEB, 1960. 
 
KARDEC, A. A Gênese. Os Milagres e as Predições Segundo o 
Espiritismo. 93 ed. Brasília: FEB, 2013. 
 
______. O Evangelho Segundo o Espiritismo. 53 ed.Brasília: FEB, 2013. 
 
______. O Livro dos Espíritos. 131 ed. Brasília: FEB, 2013. 
 
 Fonte imagens: https://www.pexels.com/ 

 R
ef

er
ên

ci
a

s 

http://www.feparana.com.br/topico/?topico=1832
http://www.feparana.com.br/topico/?topico=1832
http://www.feparana.com.br/topico/?topico=1832


Gratidão e paz! 


