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Supremacia da Caridade

A Caridade é o amor,
É o Sol que o Nosso Senhor
Fez raiar claro e fecundo;
Alegrando a nossa vida
A existência dolorida

Dos que sofrem neste Mundo!

A Fé é um clarão divino,
Refulgente, peregrino,

Que irrompe, trazendo Luz;
A caridade é a expressão

Da personificação
Do Mestre Amado – Jesus!

A Esperança é qual lume,
Ou capitoso perfume
que nos alenta na dor;
A caridade é uma aurora

Que resplende a toda hora,
Nada empana a seu fulgor.

Seja, pois, abençoada
Essa fúlgida alvorada,
A raiar eternamente!
Caridade salvadora,

Pura bênção redentora
Do Senhor Onipotente.

Casimiro Cunha, Chico
Parnaso de além túmulo



Pilar do Espíritismo

O que é Caridade?
Como entendemos a Caridade Segundo o Espiritismo?



Caridade como entendia Jesus

O amor e a caridade são o 
complemento da lei de justiça, 

pois amar o próximo é fazer-lhe 
todo o bem que nos seja possível e 
que desejaríamos nos fosse feito.
Tal o sentido destas palavras de 
Jesus: Amai-vos uns aos outros 

como irmãos.
LE, Parte 3, Das Lei Morais

Cap XI – Lei de Justiça, de Amor e 
de Caridade



Cárita ou Cáritas

“Chamo-me Caridade, 
sou o caminho 

principal que conduz 
a Deus; segui-me, eu 
sou a meta a que vós 

todos deveis visar”
.

Cárita, martirizada em 
Roma. (Lião, 1861.)

O Evangelho segundo o Espiritismo > Capítulo XIII - Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa 
mão direita > Instruções dos Espíritos > A beneficiência > 13



Refexões da Prece de Cárita

Deus nosso Pai,
que Sois todo poder e bondade,

dai força àqueles que passam pela provação,
dai luz àqueles que procuram a verdade,

e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.



Refexões da Prece de Cárita

Deus,
dai ao viajante a estrela Guia,

ao aflito a consolação,
ao doente o repouso.

Pai,
dai ao culpado o arrependimento,

ao espírito, a verdade,
à criança o guia,
ao órfão, o pai.



Refexões da Prece de Cárita

Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste.
Piedade, Senhor, para aqueles que não Vos conhecem, e

esperança para aqueles que sofrem.



Refexões da Prece de Cárita

Que a Vossa bondade permita aos espíritos consoladores,
derramarem por toda à parte a paz, a esperança e a fé.

Deus,
um raio, uma faísca do Vosso divino amor pode abrasar a Terra,

deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e
todas as lagrimas secarão,

todas as dores acalmar-se-ão



Refexões da Prece de Cárita

Um só coração, um só pensamento subirá
até Vós,

como um grito de reconhecimento e de 
amor.

Como Moisés sobre a montanha,
nós Vos esperamos com os braços abertos.

Oh! bondade, Oh! Poder, Oh! beleza, Oh! 
perfeição,

queremos de alguma sorte merecer Vossa
misericórdia.



Refexões da Prece de Cárita
Deus,

Dai-nos a força no progresso de subir até Vós,
Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão,

Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas
O espelho onde refletirá um dia a Vossa Santíssima imagem.”

Cáritas, pela médium madame W. Krell, 
num círculo espírita de Bordéus, França, 
na noite de Natal de 1873



Porque AMOR é Caridade!

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e näo tivesse Caridade, seria como o 
metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que 
transportasse os montes, e näo tivesse Caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a 
minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser 
queimado, e näo tivesse Caridade, nada disso me aproveitaria. A Caridade é sofredora, é 
benigna; a Caridade näo é invejosa; a Caridade näo trata com leviandade, näo se 
ensoberbece. Näo se porta com indecência, näo busca os seus interesses, näo se irrita, näo 
suspeita mal;  Näo folga com a injustiça, mas folga com a verdade; Tudo sofre, tudo crê, tudo 
espera, tudo suporta. A Caridade nunca falha; mas havendo profecias, seräo aniquiladas; 
havendo línguas, cessaräo; havendo ciência, desaparecerá; Porque, em parte, conhecemos, e 
em parte profetizamos; Mas, quando vier o que é perfeito, entäo o que o é em parte será 
aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como 
menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora 
vemos por espelho em enigma, mas entäo veremos face a face; agora conheço em parte, mas 
entäo conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e 
e a Caridade, estes três, mas o maior destes é A CARIDADE.

Adaptação da carta de Paulo 1 Corinthios 13



E porque Caridade é AMOR!

do AMOR



Obrigado!  Thank You!


