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Espiritualidade e outros



Texto de referência: 
ESE - Cap. 11 item 13

Instruções dos Espíritos
- Espírito Protetor -
A Fé e a Caridade



Base da Codificação
❖ Somos Compatíveis com um mundo de expiações e 

provas.
❖ Estabelece os parâmetros para apresentação das 

ideias e conceitos;
❖ Estabelece a postura mental para a análise da 

informação; 
❖ Há necessidade do aprimoramento constante do 

entendimento.



Nível 1
“Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a 
caridade, sem a fé, não basta para manter entre os 
homens uma ordem social capaz de os tornar felizes.



Nível 1

• Necessidade da fé com a caridade para que se 
estabeleça a felicidade;

• “entre os homens”: tanto como a humanidade inteira 
quanto parte dela;

• “parte dela”: qualquer porção -> nossos lares, 
ambiente de trabalho, casa espírita, etc.



Nível 1

• Exemplos do nosso âmbito de ação, pois não agimos 
na humanidade como um todo.

• Se cada um agisse no seu âmbito de ação, abrangeria a 
humanidade toda.

• Mesmo que isso não aconteça, sou capaz de viver feliz 
juntamente com aqueles que me cercam.



Entendimento 1

A caridade, no sentido de cuidado com os que estão à 
volta, e, com isso, a felicidade, pode ser estabelecida.

Crer que a felicidade pode ser alcançada em 
decorrência da nossa postura perante os outros é uma 

questão de fé.



Nível 2

“Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé.”



Nível 2

• Outra camada de entendimento.
• A caridade deve ser entendida em um sentido mais 

amplo do que apenas cuidado com o outro.
• Em conjunto com a fé, a caridade é entendida como 

fundamental para o próprio ser.
• A fé atrelada à caridade, já não é mais crença, mas um 

estado do ser.



Entendimento 2

• O conceito de “estado do ser” é complexo para o 
nosso entendimento.

• Lembram que somos espíritos compatíveis com um 
mundo de expiações e provas.

O estado do ser conhecido é o de expiações e provas - 
incompatível com a fé e a caridade.



Nível 3

“Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, 
mesmo entre os que nenhuma religião têm.” 



Nível 3

• Apresenta como funcionam aqueles compatíveis com 
este mundo;

• Não devemos criar fantasias à nosso próprio respeito. 
• O que nós fazemos de bem é decorrente de “impulsos 

generosos”, o que ainda não é a caridade.



Nível de entendimento 3

• Não nos creiamos como caridosos pela atividade que 
realizamos em nossas casas espíritas, nem, sequer, 
generosos, são apenas “impulsos de generosidade”.

Estamos falando do embrião que um dia irá 
germinar e se tornar uma frondosa árvore de 

caridade em nós.



Nível 4

“porém, essa caridade austera, que só com abnegação se 
pratica, com um constante sacrifício de todo interesse 
egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela 
dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz 
da vida terrena.” 



Nível 4

• Novamente a fé como necessidade para a verdadeira 
caridade.

• Este nível de caridade requer um tipo de fé diferente 
da fé como crença.

• A crença como certeza.



Entendimento 4

• Não mais se crê, se sabe.

"Já não sou mais que vivo, mas o Cristo 
que vive em mim” - Paulo



Restante da mensagem

"Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos 
procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, 
pretendendo ser-lhe licito ocupar-se unicamente com a 
sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos 
felizes na eternidade; entretanto, a vida terrestre tem que 
servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que 
mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos 
físicos e do mundo material.“



Restante da mensagem

"Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a 
diversidade dos gostos, dos pendores e das 
necessidades, é esse também um meio de vos 
aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, 
só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis 
conservar a harmonia entre elementos tão diversos.” 



Restante da mensagem

"Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se 
acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a 
procure, não nos gozos materiais, sim no bem…



Restante da mensagem
"…A história da cristandade fala de mártires que se 
encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa 
sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister 
nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, 
mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso 
egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. 
Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a 
fé."

Espírito Protetor
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