
Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a 
vossa mão direita

Compilação: Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. (Mateus, 10: 8)
Afilhado do Padrinho SA



Controlar o ego, o 
orgulho, a vaidade, etc.

Praticar o bem, a 
caridade e a piedade 

sem ostentação

Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita

Mão direitaMão esquerda

Praticar o bem sem 
ostentação 

Como assim?

É preciso vigiar



A prática do bem deve ser sem ostentação, em silêncio, 
incondicionalmente, não aguardando reconhecimento, 
retribuição ou gratidão, empregando todos os nossos 

recursos e esforços.



Ao fazer o bem sem ostentação, teremos a aprovação, o
reconhecimento e a recompensa de Deus, que liberta e
conduz para a nossa evolução moral e espiritual a caminho
da perfeição, porque acreditamos na vida futura.

Reconhecimento 
divino



Do contrário, teremos tão somente a aprovação, o
reconhecimento e a recompensa dos homens, dando mais valor
à vida presente na Terra do que à vida futura.

Estes já receberam as suas recompensas na Terra, satisfazendo
o ego, o orgulho e a vaidade. Deus nada deve.

Reconhecimento 
dos homens



É a prática do bem pelo bem, em silêncio.

O bem só é bem se não espera nada em troca, quando é sincero.

Quando fazemos o bem, devemos fazê-lo em segredo, como algo
íntimo e espontâneo. O Pai, que vê tudo, é a nossa consciência.

Prática do bem



Amor e caridade complementam a lei da justiça, pois
amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja
possível e que desejáramos nos fosse feito.

Caridade abrange todas as relações em que nos achamos
com os nossos semelhantes.

Caridade



Com a prática da caridade, o homem adquire aptidões e virtudes,
superando o estágio em que se encontra, transportando-se para
outro mais adiantado. Ainda mais sem ostentação.

Salva-nos do mal, dos erros, das fraquezas, das paixões insanas e
da ignorância, liberando-nos para o bem, distribuindo amor e
recebendo as mágoas que aos outros afligem, permitindo o nosso
aperfeiçoamento espiritual.



Piedade é sentir a dor dos que sofrem e nos dispor a amenizá-la.

Por piedade, acompanhamos a dor alheia e doamo-nos àquele que
mais precisa de nós, na maior expressão do amor.

Como sentir piedade por alguém, se não nos amamos.

Diante da ignorância moral, colocamo-nos como superiores, sem
ver os outros sofrerem, pois ainda sofremos dentro de nós.

Piedade



A piedade é virtude que mais nos aproxima dos anjos. É irmã da
caridade, que nos conduz a Deus.

A piedade faz com que o coração se enterneça, ante as misérias
e os sofrimentos dos nossos semelhantes.

Piedade é bálsamo quando, por bondosa simpatia,
proporcionamos esperança e resignação ao nosso semelhante.

Piedade



A partir de uma reforma íntima, será possível ver o outro de forma
a sentir as suas dores.

Quando estamos abertos para o amor, as boas energias invadem e
limpam o nosso coração.

Assim, poderemos estender a mão aos irmãos e exercer a piedade.

Ser piedoso e caridoso é abnegar de si e pensar no outro, doando
o nosso amor, o nosso tempo e a nossa fé.

Combater o 
egoísmo

Reforma do “eu”



Identificando os infortúnios ocultos

Há reveses, desgraças, desventuras, fatalidades, flagelos,
infelicidades, tragédias particulares que passam
despercebidas. Pessoas que sofrem sem se queixarem.



Esses infortúnios são os que a verdadeira generosidade sabe
identificar, sem esperar que peçam a sua assistência.

Temos os exemplos da mãe com dificuldades de manter os filhos, a
tristeza da criança abandonada, a dor das pessoas que jazem em
leitos de hospitais, dentre outros tantos.

Infortúnios 
ocultos



Muitos lamentam não poder fazer o bem que deseja por falta de
recursos. Se tivessem, dariam boa aplicação.

Quem deseja ser útil, sempre encontrará maneiras para realizar o
seu desejo. Sempre poderemos ajudar.

Cada qual, com seu trabalho, suas forças, sua inteligência, sua
capacidade e seus recursos, pode realizar ações caridosas.

Empreender todos os recursos e esforços



Não fazer o bem esperando retribuição. Convide os que nada
podem retribuir para participar da abundância de que
desfrutamos.

Não deixe de praticar o bem diante da ingratidão, pois haverá mais
egoísmo do que caridade.

Não esperar 
retribuição



Não restringir a prática do bem a determinadas pessoas de
mesma opinião, crença ou outra afinidade.

O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes,
sem saber qual a sua crença, opinião, seja sobre o que for.

Sem 
exclusividade



A caridade material é
fundamental e necessária
para socorrer os que
precisam, principalmente
os que se encontram na
pobreza extrema.

A prática da caridade moral não desobriga a caridade material,
pois ambas são necessárias e se complementam.

A caridade moral todos
podem praticá-la, porque
nada de material custa.

A caridade moral é muito
mais difícil de ser executada,
porque exige renúncia e
doação espiritual.



“(..) é preciso que faça o bem no limite de suas forças,
pois cada um responderá por todo mal que haja
resultado de não haver praticado o bem”.

KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Questão 642.



“A vitória na luta pelo bem contra o mal caberá sempre ao servidor
que souber perseverar com a Lei Divina até o fim”.

“É imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho,
na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de
pessoas e atividades que o cercam”.

(Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier)



A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não
se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente,
não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda
rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a
verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

(1 Coríntios 13: 4-7)

Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não
tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine.
E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e
quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de
transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada.
(1 Coríntios 13: 1-2; Primeira Carta de Paulo aos Coríntios)


