
O Evangelho Segundo o Espiritismo
Cap. XIII - Não saiba a vossa mão 
esquerda o que dê a vossa mão direita

Item 19 - Benéficos 
pagos com a ingratidão

GEDHE
02/04/16

Claudio C. Conti
www.ccconti.com

http://www.ccconti.com


ESE
❖ No ESE (552 páginas) encontramos vários ensinamentos 

sobre um mesmo tema. Os principais são:

❖ Orgulho     127 vezes

❖ Egoísmo      54 vezes

❖ Perdão         31 vezes

❖ Caridade   232 vezes

❖ Duas coisas para combater e duas para desenvolver.



Transformação pessoal

❖ Como proceder:

❖ Foco em evitar de dar vazão as más tendências;

❖ Como proceder:

❖ Foco em evitar de dar vazão as más tendências;

❖ Foco maior deve ser em realizar as ações virtuosas.

❖ Desta  forma,  a  mente  estará  voltada  para  o  bom, 
fortalecendo  este  padrão  e,  automaticamente, 
diminuindo o outro.



O perdão

❖ O que significa?

❖ Deus perdoa?

❖ Jesus perdoa?

❖ Nossos mentores perdoam?



O perdão

❖ A perdão está atrelado à ofensa.

❖ Somente há perdão quando há o ofendido.

❖ Sem o ofendido não há perdão.



O perdão

❖ Deus, Jesus e nossos mentores não se sentem ofendidos, 
portanto, não necessitam perdoar.

❖ Oração dominical

❖ "Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que 
nos ofenderam.""



O perdão

❖ Deus, Jesus e nossos mentores não se sentem ofendidos, 
portanto, não necessitam perdoar.

❖ Oração dominical

❖ "Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que 
nos ofenderam.""

O perdão é um mecanismo para focar no 

“não se ofender", na ação virtuosa.



A caridade

❖ O que significa?

❖ Deus faz caridade?

❖ Jesus faz caridade?

❖ Nossos mentores fazem caridade?



A caridade

❖ Fazer caridade está atrelado à uma situação ou condição 
superior.

❖ “Fora da caridade não há salvação”

❖ Seria necessário sempre haver alguém em situação ou 
condição inferior.



A caridade

❖ Fazer caridade está atrelado à uma situação ou condição 
superior.

❖ “Fora da caridade não há salvação”

❖ Seria necessário sempre haver alguém em situação ou 
condição inferior.

A caridade não pode ser algo que se faz.



Necessidade da caridade segundo Paulo

"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  a  fé  possível,  até  o  ponto de transportar 
montanhas, se não tiver caridade, nada sou. - E, quando 
houver 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."



Necessidade da caridade segundo Paulo

"A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a caridade 
não é invejosa; 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."



Pelo ensinamento de Paulo podemos 

perceber que a caridade em si é um 

sentimento, o moto da ação, e não a ação em si 

ou por si mesma.

A caridade não é algo que se faz, mas um 

estado que se estabelece.



Desenvolver Inibir
Caridade Egoísmo

Humildade Orgulho

Resumo

Não são atos,  
são sentimentos.

Os atos são consequências dos sentimentos.



Desenvolver Inibir Ferramentas
Caridade Egoísmo Auxílio

Humildade Orgulho Perdão

Mundo de expiação e provas



ESE - Cap. III - 19. 
Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de 
benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar 
com os ingratos?

Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem, 
apenas para receber demonstrações de reconhecimento, é não o 
fazer com desinteresse, e o bem, feito desinteressadamente, é o 
único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que

assim  procedem  se  comprazem  na  humildade  com  que  o 
beneficiado  lhes  vem  depor  aos  pés  o  testemunho  do  seu 
reconhecimento….



Caridade

❖ É preciso rever nossos valores:

❖ ”Precisamos  fazer  a  caridade"  ou  "caridade  começa 
em casa”.



Caridade

❖ É preciso rever nossos valores:

❖ ”Precisamos  fazer  a  caridade"  ou  "caridade  começa 
em casa”.

Como a exercitamos? Pela prática do amor ao 

próximo, abnegação e altruísmo.

A caridade não tem início nem final, 

portanto, não podemos definir onde começa e 

onde termina.
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