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Caridade – Unidade Fundamental do Espiritismo

• O que e caridade?
https://www.youtube.com/watch?v=UBrH
hZ6NtLc

• LE#886
Qual o verdadeiro sentido da palavra 
caridade, como a entendia Jesus?
“Benevolência para com todos,    

indulgência para as imperfeições dos outros, 
perdão das ofensas”

Molécula da Caridade 

Benevolência
Para com 

todos

Perdão
das ofensas

Indulgência 
Imperfeições
Dos outros

https://www.youtube.com/watch?v=UBrHhZ6NtLc


Caridade – Base do Espiritismo

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo 15 

A caridade é uma condição para a felicidade futura, a única para a salvação, 
porque engloba todas as outras condições: humildade, doçura, benevolência, 

indulgência, justiça, etc.
A caridade está disponível para todos. Está ao alcance de todos.

Foto: iconspng.com 



Caridade Beneficente – Caridade Material   

• Está relacionado às possibilidades financeiras da pessoa que quer doar. Doações que 
envolvam algum objeto ou valor monetário: doação em dinheiro, roupas, alimentos, 
cobertores, materiais de higiene.
• É independente de qualquer sistema de crença particular

Foto: https://www.investopedia.com/terms/c/charitabledonation.asp

CARIDADE

NON PROFIT 

Você sabia?
O Sunrise é uma Non-Profit!



Caridade Benevolente – Caridade Moral
• Todos podem fazer, e que não custa nada materialmente, mas que não deixa de ser 

muito difícil de pôr em prática.
• É independente de qualquer sistema de crença particular
• Se a beneficência é limitada, nada além da VONTADE pode limitar a benevolência.

ESE, Cap 13, Item 10
"Meus amigos, a muitos dentre 
vós tenho ouvido dizer: Como 
hei de fazer caridade, se amiúde 
nem mesmo do necessário 
disponho?”

Uma oração sincera para aliviar o 
sofrimento de alguém

PENSAMENTOS

Um bom conselho para o seus
companheiros, para aqueles que 
estão desesperados

PALAVRAS

AÇÕES 

Para diminuir a carga de
um ser companheiro



O óbolo da viúva

Estando Jesus sentado defronte do gazofilácio, a observar de que 
modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas 

o deitavam em abundância. – Nisso, veio também uma pobre 
viúva que apenas deitou duas pequenas moedas do valor de dez 

centavos cada uma. – Chamando então seus discípulos, disse-
lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais 

do que todos os que antes puseram suas dádivas no gazofilácio; –
por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo 

que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha 
para seu sustento.

(Marcos, XII: 41-44 – Lucas, XXI: 1-4)
Foto: https://www.mixcloud.com/escolajesuscristo/a-
oferta-da-vi%C3%BAva/

https://youtu.be/by2SEOqWE64

https://youtu.be/by2SEOqWE64


Jesus no Lar - Capítulo 20 – Caridade Secreta 
Fixou o Mestre nos aprendizes o olhar 
percuciente e calmo e concluiu, em tom 
amigo:
— Distribuamos o pão e a cobertura, 
acendamos luz para a ignorância e 
intensifiquemos a fraternidade aniquilando a 
discórdia, mas não nos esqueçamos do 
combate metódico e sereno contra o mal, em 
esforço diário, convictos de que, nessa batalha 
santificante, conquistaremos a divina coroa da 
caridade desconhecida. 

Francisco Cândido Xavier - Pelo Espírito Neio Lúcio

This Photo by Unknown 
Author is licensed 
under CC BY

Foto: This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://evangelizaresaberamar.blogspot.com/2012/09/chico-xavier.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://evangelizaresaberamar.blogspot.com/2012/09/chico-xavier.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Caridade consigo mesmo e em casa ESE Cap 9 Item 7

▪ A paciência é uma forma de 
caridade. 

▪ A caridade que consiste em dar 
esmolas aos pobres é a mais fácil de 
todas as caridades.

▪ Há outro tipo, porém, que é muito mais 
penoso e, consequentemente, mais 
meritório: perdoar aqueles que Deus 
colocou em nosso caminho para serem 
instrumentos de nosso sofrimento e por 
à prova nossa paciência.

Foto: This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://www.espitirinhas.com.br/2020/09/322-formas-de-caridade.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Benefícios do Voluntariado
1. Ajudar os outros pode ajudá-lo a viver mais tempo e é contagioso
https://www.ucl.ac.uk/students/news/2020/apr/10-benefits-helping-others 

5. Ajudar os outros nos torna mais felizes
https://time.com/collection/guide-to-happiness/4070299/secret-to-happiness/

6. Ajudar os outros pode diminuir suas dores crônicas
https://keck.usc.edu/help-others-help-yourself-altruistic-behaviors-relieve-chronic-pain/

4. Ajudar os outros pode reduzir a sua pressão arterial
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130613092344.htm

2. Ajudar os outros promove comportamento positivo em adolescentes
https://www.psychologytoday.com/us/blog/raising-resilient-children-and-teens/201112/serving-others-will-help-your-teen-thrive

3. Ajudar os outros nos dá um propósito de vida e satisfação 
https://www.mentalfloss.com/article/71964/7-scientific-benefits-helping-others

Foto: This Photo by Unknown Author is licensed under CC 
BY-NC-ND

http://www.caoquefuma.com/2013/03/felicidade.html?m=0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Depoimentos

Raquel – Fundadora dos Formiguinhas & Jerome – Morador de Rua: 
https://youtu.be/VF0Zbi_lM4k

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://youtu.be/VF0Zbi_lM4k
https://www.byanyothernerd.com/2017/01/gratitude-year-full-of-it.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Voluntariado dentro do Sunrise

▪ Evangelização Infantil
▪ ESDE, Estudo Publico, Estudo em 

Inglês
▪ Set up Físico
▪ Set up Audio Visual
▪ Recepção
▪ Cozinha
▪ Biblioteca

Alguns necessitam de treinamento 
prévio.  Estamos `a sua disposição para 
maiores esclarecimentos.

Foto: This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://prosalus.es/es/colabora/voluntariado
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Atividades  de Voluntariado com o Sunrise 

https://youtu.be/QulF6SeNtUE

https://youtu.be/QulF6SeNtUE


Sozinho

Nas tarefas do bem,
Nunca contes com muitos.
A caridade vive
Do suor de alguns poucos.
Se pretendes ser útil,
Começa a trabalhar.
Faze o melhor que possas
E espera os resultados.
Palavra sem exemplo
É verdade sem voz.
Não te esqueças: Jesus
Também era sozinho.

Foto: https://www.megalivros.com.br/pao-da-alma



Qual a diferença que você ira fazer na 
vida de alguém?
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