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

ESTRUTURA  
 
O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO 
 
1_ELEMENTOS BASE 
 
2_VIRTUDES E PRINCÍPIOS 
 DO VERDADEIRO AMOR 
 
 
 
3_CARIDADE 
 
 
4_RELAÇÕES SOCIAIS, ETC. 
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FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 
SALVAÇÃO 

ESTRUTURA  
 
O EVANGELHO SEGUNDO O 
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BENEVOLÊNCIA 
INDULGÊNCIA 

PERDÃO 

893.  
A MAIS MERITÓRIA 
DAS VIRTUDES SE 
ASSENTA NA MAIS 
DESINTERESSADA 

CARIDADE. 



 
 

4. [...] “Mestre, qual o grande mandamento da lei?  
 

– Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, de 
todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 

espírito. – Esse o maior e o primeiro mandamento.  
 

– E aqui está o segundo, que é semelhante ao 
primeiro: Amarás o teu próximo, como a ti mesmo.  

 
– Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 

dois mandamentos.”  
(S.MATEUS, 22: 36 a 40.) 

 
 KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo._Cap. XV. 
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3. [Jesus] Não considera, portanto, a caridade apenas como 
uma das condições para a salvação, mas como a única 

condição. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as 
teria declinado.  

 
Desde que coloca a caridade no primeiro plano das 

virtudes, 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. 

 
  ( [...] condição absoluta para a felicidade futura. )  

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo_Cap. XV. 

O MAIOR MANDAMENTO 



5. 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. 

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo_Cap. XV. 



10. Meus filhos, na máxima: Fora da caridade não há 
salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na 

Terra e no céu; na Terra, porque à sombra desse estandarte 
eles viverão em paz; no céu, porque os que a houverem 

praticado acharão graças diante do Senhor.  
 

Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o 
homem no deserto da vida, encaminhando-o para a Terra 
da Promissão. Ela brilha no céu, como auréola santa, na 

fronte dos eleitos, e, na Terra, se acha gravada no coração 
daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de 
meu Pai. Vós o reconhecereis pelo perfume de caridade 

que espalham ao seu redor.  
 

– Paulo, o apóstolo. (Paris, 1860.) 
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Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, 
nada resume tão bem os deveres do homem, como essa 

máxima de ordem divina; o Espiritismo não poderia provar 
melhor a sua origem, do que apresentando-a como 

regra, porque ela é um reflexo do mais puro Cristianismo; 
com tal guia, nunca o homem se perderá.  

 
Dedicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o 

sentido profundo e as conseqüências, a procurar, por vós 
mesmos, todas as aplicações.  

 
 

– Paulo, o apóstolo. (Paris, 1860.) 
KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo_Cap. XV. 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO 



Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade 
e a consciência vos responderá; não só ela evitará que 
pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o 

bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso 
uma virtude ativa; 

 
para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade; 
para se não praticar o mal, bastam frequentemente a 

inércia e a negligência.  
 
 

– Paulo, o apóstolo. (Paris, 1860.) 
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Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que 
pudésseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os 
que a possuem hajam de ser salvos; é que, ajudando-vos a 

compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores 
cristãos. 

 
Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando- 

vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e 
verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que 

todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, 
sem embargo da seita a que pertençam.  

 
– Paulo, o apóstolo. (Paris, 1860.) 
KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo_Cap. XV. 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO 
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Gratidão e paz! 


