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Título: Sem Caridade não há salvação.
Para o Espiritismo, Caridade e Amor são a mesma coisa, portanto amar ao próximo
é agir com Caridade, conforme passagem bíblica no Novo Testamento, especificamente em
I Coríntios, Cap. 13, versículos 1 a 13:
“1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse Amor,
seria como o metal que soa ou como o címbalo que retine.
2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a
ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não
tivesse Amor, nada seria.
3 E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda
que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse Amor, nada disso me
aproveitaria.
4 O Amor é sofredor, é benigno; o Amor não é invejoso; o Amor não se vangloria,
não se ensoberbece,
5 Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se
irrita, não suspeita mal;
6 Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade;
7 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
8 O Amor jamais acaba; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo
línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá;
9 Porque, em parte conhecemos, e em parte profetizamos;
10 Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
11 Quando eu era menino, pensava como menino; mas, logo que cheguei a ser
homem, acabei com as coisas de menino.
12 Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a
face; agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou
plenamente conhecido.
13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o Amor, estes três; mas o maior
destes é o Amor.”
Toda a Moral de Jesus se resume na Caridade e na Humildade, isto é, nas duas
virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele aponta
essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade.
Orgulho e egoísmo, eis o que Ele não se cansou de combater. E não se limitou a
somente recomendar a Caridade, mas Ele declarou, de forma explícita e em termos simples,
como condição absoluta da felicidade futura, a prática da Caridade.
Tudo o que se faz contra o próximo também se faz contra o Criador.

Deus é Amor, portanto Deus é Caridade e SEM CARIDADE NÃO HÁ
SALVAÇÃO.
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"A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!" Emmanuel.
"Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance, é tarefa
prioritária!" - Bezerra de Menezes.
"Divulgar, em cada programa de rádio e televisão, ou programas outros de
expansão doutrinária, conceitos e páginas das obras do Espiritismo. A base é
indispensável para qualquer edificação!" - André Luiz.

