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O Evangelho Segundo o Espiritismo



Fazer o Bem Sem Ostentação



Fazer o Bem Sem Ostentação

▪ Onde está depositada a sua fé?

▪ A sua modéstia é falsa?



Refexões

▪ Falamos muito em caridade... Mas 
sabemos praticá-la? 

▪ Onde começa a caridade?

 Em casa

 Não saiba a sua mão esquerda...

 Sabemos ajudar sem humilhar?



O Evangelho Segundo o Espiritismo

• O que doamos de nós? 
• Como podemos ajudar?
• Quem Podemos ajudar?



A Caridade



A Caridade – Instruções dos Espíritos





Houston Food Bank - https://www.houstonfoodbank.org/

Como ajudar? 

- Doação de produtos não perecíveis como carnes,
vegetais, frutas enlatadas. Além de pasta e outras
refeições em lata. Colocar no “Barril Vermelho” que
estão localizados dentro do H-E-B e Kroger; ou deixar
as doações diretamente no Houston Food Bank.

- Realizar uma arrecadação de alimentos (Food Drive)
na sua vizinhança ou no seu trabalho. Você pode se
inscrever pelo website deles e receber materiais
como posters e caixas de arrecadações.

https://www.houstonfoodbank.org/


Houston Food Bank - https://www.houstonfoodbank.org/

Como ajudar? 

- Ajuda monetária através do website. Eles possuem 
diversos programas que necessitam de ajuda 
durante todo o ano.

- Voluntariando. Doe o seu tempo com as devidas 
precauções devido ao COVID-19. O Houston Food 
Bank esta seguindo os protocolos de precauções de 
acordo com o CDC.

https://www.houstonfoodbank.org/


A Consolação

▪ Após muitas encarnações 
“inconscientes”, finalmente começamos 
a despertar aos chamados

▪ Atendamos á esses ímpetos de bondade 
de despontam em nossos corações

• A vontade espontânea de ajudar
• A escolha de ficar calada (o) ou ser manso
• A escolha de não ficar calada (o)
• A alegria do crédito do seu esforço ser de outra pessoa
• O sentimentos de beneficência, de amizade, de indulgência, de piedade 



Q&A



Obrigado!


