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Fora da caridade 
não há salvação



O Espiritismo dá muito valor à prática da caridade,
considerando-a como fator primordial de
renovação íntima do ser humano.

A principal bandeira da Doutrina Espírita está na
máxima: “Fora da caridade não há salvação”.

O Espírito Ismael, protetor do Brasil, adotou a
caridade como lema, ao definir as bases do seu
programa: “Deus, Cristo e Caridade”.
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O Espiritismo e a caridade



Caridade como a entendia Jesus
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Questão 886: Espíritos Superiores esclarecem o verdadeiro
sentido da palavra caridade como a entendia Jesus:

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

Kardec: “O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o
próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos
fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros
como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange
todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles
nossos inferiores, nossos iguais, ou nossos superiores. Ela nos prescreve a
indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, ...”.



Caridade por Apóstolo Paulo (1ª Epístola aos Coríntios, 13: 1 a 7 e 13)

“Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a

língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei

como o bronze que soa e um címbalo que retine; ainda

quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os

mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas;

ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de

transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou.

E, quando houvesse distribuído os meus bens para

alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para

ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada

me serviria.
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Caridade por Apóstolo Paulo (1ª Epístola aos Coríntios, 13: 1 a 7 e 13)

A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a caridade não

é injubilosa; não é temerária, nem precipitada; não se enche

de orgulho; não é desdenhosa; não cuida de seus

interesses; não se agasta, nem se azeda com coisa alguma;

não suspeita mal; não se rejubila com a injustiça, mas se

rejubila com a verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo espera,

tudo sofre.

Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade

permanecem; mas, dentre elas, a mais excelente é a

caridade”.
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Caridade por Apóstolo Paulo

➢ a pessoa caridosa ou amorosa jamais desampara o próximo, em
qualquer situação, gravidade ou tipo problema existente;

➢ a caridade é sempre manifestação de amor a Deus e ao próximo;

➢ a caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes, daí se
revelar como o principal instrumento da salvação humana, por
vivenciar a Lei de Amor. 6

Em alguns Evangelhos, a palavra caridade
é traduzida por amor, mas o seu
significado de ação em benefício do
próximo conduz à prática da caridade
que promove a evolução espiritual do
ser, considerando os seguintes princípios:
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A caridade está ao alcance de todos independentemente da crença. 

“Fora da caridade não há salvação” consagra o princípio da 
igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência.

Devemos submeter as nossas ações ao governo da caridade e a
nossa consciência responderá que é preciso esforço e vontade para
fazer o bem.

Paulo coloca a verdadeira caridade acima de todas as outras 
virtudes, como o conjunto de todas as qualidades do coração na 

bondade e benevolência para com o próximo.

Caridade por Apóstolo Paulo



Salvação da alma
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Jesus resumiu os mandamentos da lei de Deus: “amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito; este o
maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a
esse: amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se
acham contidos nesses dois mandamentos.” (Mateus, 22: 34-40)

O Evangelho de Jesus é o roteiro 
para a ascensão de todos os 

Espíritos, de cuja vivência 
decorre a luz espiritual.
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Todos devem esforçar-se em seguir
os exemplos e ensinamentos do
Cristo, abandonando as tendências
inferiores e os vícios.

Romper com os velhos hábitos e
assumir o compromisso de ser
cada dia melhor.

É a conquista do reino de Deus dentro de nós, permitindo-lhe estar
sempre em paz consigo e com Deus, em qualquer lugar ou situação.

Salvação da alma
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Não basta compreender 
a Palavra e o significado 

de amor ao próximo.

É preciso praticar este amor com caridade, o amor em 
ação no contexto da fraternidade universal.

Salvação da alma



Parábola do Bom Samaritano (Lucas 10: 25-37)

Jesus conta que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos
salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o
meio morto.

E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote; e, vendo-o,
passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e,
vendo-o, passou de largo. 11



Parábola do Bom Samaritano (Lucas 10: 25-37)

Mas um samaritano, que ia de viagem,
chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de
íntima compaixão; e, aproximando-se,
atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e
vinho; e, pondo-o sobre o seu animal,
levou-o para uma estalagem, e cuidou
dele; e, partindo no outro dia, tirou dois
dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-
lhe: cuida dele; e tudo o que de mais
gastares eu lhe pagarei quando voltar.
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Parábola do Bom Samaritano (Lucas 10: 25-37)

Qual, pois, destes três te parece que foi 
o próximo daquele que caiu nas mãos 

dos salteadores? 

E ele disse: o que usou de misericórdia 
para com ele. 

Disse, pois, Jesus: vai, e faze da mesma 
maneira.
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Egoísmo é amor próprio excessivo, que leva um indivíduo a olhar só

para as suas opiniões, os seus interesses e as suas necessidades,

desprezando as alheias. Tudo se refere a si próprio. A cultura do “eu”.

Egoísmo
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Mantém-se tranquilo.

Não se envolve nas 
situações.

Não demonstra 
preocupações.

Falta de interesse e de 
atenção.

Descaso e desdém.

Comporta-se 
indiferente diante de 
algo ou de alguém.

A indiferença
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Para ter empatia é necessário enxergar e escutar as
pessoas, identificar as suas carências e dificuldades,
captar as suas emoções e entender os seus motivos
e atos para se estabelecer uma relação estreita e
compreensiva, que conduzirá a um comportamento
correspondente a esse entendimento.

Sem empatia, seria como disse Jesus: “porque eles, vendo, não veem; e, ouvindo,
não ouvem, nem compreendem” (Mateus, 13: 13).

Em termos de solidariedade e amor ao próximo, quando conseguimos sentir a
dor ou o sofrimento do nosso semelhante, colocando-se no seu lugar, desperta a
vontade de agir, estimulando-nos a praticar a caridade que consola, ajuda e
liberta a alma.

Empatia
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Requer aprender a “renunciar a si mesmo”, afastando o egoísmo e a
indiferença dos nossos pretextos, das nossas razões, ideias e mentes, para
saber pensar e atuar a partir da ótica do outro.

A empatia leva-nos, também, a ampliar as percepções e evitar julgamentos
fechando em nós mesmos, ou seja, utilizar como referência a nossa justiça – o
“eu” julgador.

Antes de julgar, examine como seria o seu comportamento, antevendo as
consequências. Busque mais a compreensão, a mansidão e a paz,
controlando os impulsos e os assédios de sugestões que somente fazem ferir
os nossos semelhantes. Espiritualmente, transporte-se para além desta vida,
onde se farão sentir os seus efeitos.

Renúncia a si mesmo e julgamento
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É o que necessita dos nossos serviços, da nossa
palavra, dos nossos cuidados, da nossa
misericórdia e da nossa proteção.

Quem tem verdadeiramente amor, auxilia o seu
próximo com tudo o que lhe for possível ajudar.

O próximo
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A compaixão não se reduz a mero sentimento
empático; inclui ação para aliviar o sofrimento do
outro.

O samaritano empaticamente mistura sua vida
com a de um necessitado e muda seu
esquema de vida.

A Parábola é exemplo de como se deve
praticar a caridade.

Evidencia a compaixão, a solidariedade, a
misericórdia, o amor e a caridade.

Parábola do Bom Samaritano
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“Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o
amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido
de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama
não conhece a Deus; porque Deus é amor”. (João
4: 7-8)

“Quem ama o próximo sabe, acima de tudo,
compreender. E quem compreende sabe livrar os
olhos e os ouvidos do venenoso visco do
escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar
ou desservir. É necessário trazer o coração sob a
luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer
que somos irmãos uns dos outros, filhos de um
só Pai”. (Emmanuel: Fonte viva, Capítulo 159)
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