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Nossa “meta”, segundo Jesus 

Em verdade, estudamos com o Cristo e seu Evangelho a ciência 
divina de ligação com o Pai...

Emmanuel



Caracteres da Perfeição

1. Amai os vossos inimigos; fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. –
Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os 
publicanos? – Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não 
fazem o mesmo os pagãos?

– Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. 
(S. MATEUS, 5:44, 46 a 48.)

L.E. Q.1 Que é Deus?
“Deus é a inteligência suprema, causa 
primária de todas as coisas.”



Reflexões Iniciais

▪ O que é ser perfeito para nós? O que torna uma pessoa, um produto, alguma
coisa, Perfeita? 

▪ A que tipo de perfeição Jesus estava/está se referindo? 

▪ Como ser perfeito como Deus?

▪ O que somos?  

▪ Vivemos apenas uma única vida? 

▪ Conseguiremos alcançar a perfeição moral em uma única existência? 

Vamos refletir, juntos, sobre o grau de perfectibilidade que somos 
capazes de alcançar nesta encarnação. Para tanto, veremos a questão 
dos vícios e das virtudes, paixões e egoísmo, os caracteres do homem 
de bem e os Bons Espíritas. 



Atributos da Divindade
O Livro dos Espíritos

10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus?

“Não; falta-lhe para isso o sentido.”

11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da Divindade?

“Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e 
compreenderá.”

A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da Humanidade, o 
homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui; mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, 
seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas; então, faz idéia mais justa da Divindade e, ainda que sempre incompleta, mais
conforme à sã razão.

12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar idéia de algumas de suas perfeições?

“De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento.”

13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos idéia 
completa de seus atributos?

“Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem
mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas idéias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos 
diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria 
superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer
vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber.”



O Livro dos Espíritos
INTRODUÇAO AO ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA – Item VI
“Os Espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em 
moralidade. Os da primeira ordem são os Espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus 
conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem: são os anjos ou puros 
Espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias 
inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões: o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há 
também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores, do que 
perversos. A malícia e as inconseqüências parecem ser o que neles predomina. São os Espíritos estúrdios ou levianos.”

“Os Espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos 
diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a 
uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer 
repetidamente, até que hajam atingido a perfeição absoluta; é uma espécie de peneira ou filtro de onde
saem mais ou menos purificados.” 



A Perfeição Moral 

Obstáculos à perfeição:

O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade,

porque, quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos

compreende o homem o seu destino.
Allan Kardec: O livro dos espíritos, questão 895.

Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical?

Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo mal. Estudai

todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo.
Allan Kardec: O livro dos espíritos, questão 913.



L.E. Terceira Parte – Leis Morais

VIRTUDES E VÍCIOS

Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, 
quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. 

A virtude é uma disposição adquirida voluntária, que consiste na conduta racional de um homem 
ponderado. Ela ocupa, segundo Aristóteles, a média entre duas extremidades, uma por excesso, a 
outra por falta. Ela se situa no ponto mais elevado no que se refere ao bem e à perfeição. 

Algun exemplos: prudência, fortaleza, temperança, justiça, fé, esperança e caridade. 

Vícios são as ações que tendem para mal. 

As virtudes são ações que tendem para o bem. No estado atual de nossa evolução moral, parece 
que ainda precisamos do mal para melhor conhecer o bem. É preciso que haja uma desgraça 
pública para nos estimular a caridade para com o próximo. Não a entronizamos ainda dentro dos 
nossos corações. 



A Virtude

A [...] virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de

bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. [...] Não é virtuoso

aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal: a modéstia, e tem o vício

que mais se lhe opõe: o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estadear-se.

Advinham-na; ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas.

KARDEC, Allan. E.S.E. Cap. 17, item 8

Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre

que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no

sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que

assenta na mais desinteressada caridade.
KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos  Questão 893, p. 461.



L.E. 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente,sem que precisem vencer 

quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito, quanto as que se vêem 

na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem?

“Só não têm que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e 

triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações 

lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. 

Como ainda estais longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o 

que tendes à vista e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, 

que, nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós 

representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é 

espontâneo, porque somente bons Espíritos os habitam.

Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis por que neles os homens são 

ditosos. 

O mesmo se dará na Terra, quando a Humanidade se houver transformado, quando 

compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção.”



O Homem de Bem

O verdadeiro homem de bem é aquele que:

a) Pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza.

b) Tem fé em Deus, submetendo-se a sua vontade à Dele.

c) Tem fé no futuro; por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais.

d) Sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar.

e) Possuído pelo sentimento de caridade, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o 

seu interesse pela justiça.

f) É bom para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças.

g) Em todas as circunstancias, a caridade é o seu guia.

h) Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança.

i) É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de 

indulgência.

j) Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência.



O Homem de Bem

O verdadeiro homem de bem é aquele que:

k) Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las.

l) Aproveita sempre as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros, e não as suas.

m) Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar para o 

bem, e disso não se envaidece porque sabe que Deus, que lhos deu, também poderá retirá-los.

n) Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, 

porque são seus iguais perante Deus; usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para 

esmagar com o seu orgulho; evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa.

O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-

los conscienciosamente.

Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da 

Natureza, como quer que sejam respeitados os seus.

Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem; mas, aquele que 

se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais 

conduz.



Vicente de Paulo 

Vicente de Paulo

24/04/1581 – 27/09/1660  (79 anos) 

Funda sucessivamente diversas congregações:

Agosto/1617: funda as Damas da Caridade, hoje 
conhecidas como Associação Internacional de 
Caridades - AIC.

Dez/1617 cria as Confrarias da Caridade.

Abril/1625 funda a Congregação da Missão, cujos 
membros são conhecidos como padres Lazaristas, 
ou padres vicentinos.

Nov/1633 funda a congregação das Filhas da 
Caridade.

Patrono de todas as Obras de Caridade da Igreja

http://www.mundoespirita.com.br/?materia=vic
ente-de-paulo

https://www.youtube.com/watch?v=MoCXyFep
G7E

A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação; é a 

mais pura emanação do próprio Criador (…) ESE – Cap. XIII, i. 12 – A 

Benefiência

https://pt.wikipedia.org/wiki/Damas_da_Caridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Caridades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congrega%C3%A7%C3%A3o_da_Miss%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lazaristas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congrega%C3%A7%C3%A3o_das_Filhas_da_Caridade
http://www.mundoespirita.com.br/?materia=vicente-de-paulo
https://www.youtube.com/watch?v=MoCXyFepG7E


Os Bons Espíritas
4. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima 
expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo 
é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral; apenas facilita aos homens a 
inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou 
vacilam. 

Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau 
superior de adiantamento moral. O Espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, 
dá-lhe uma percepção mais clara do futuro; os princípios da Doutrina lhe fazem vibrar fibras que 
nos outros se conservam inertes. Em suma: é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a 
fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve 
sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que 
emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte 
limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o 
consegue, se tem firme a vontade.



Obrigado

FIM


