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O que é importante

• “Agora, pois, permanecem estas três, a fé, a
esperança e a caridade; porém, a maior destas
é a caridade”.
• Paulo

(I Coríntios, 13:13)



A fé

• “Crer não se resume em aceitar. [...] Crer é
perceber, é sentir uma realidade [...]. Motivos
de ordem vária induzem, por vezes, o indivíduo
a aceitar ou rejeitar este ou aquele
postulado...”

(VINÍCIUS. Na Seara do Mestre, cap. “A razão e a fé à luz dos 
Evangelhos”)

• “Sempre que te refiras aos problemas da fé,
não te fixes tão-somente na fé que depositas
em Deus. Recorda que Deus, igualmente,
confia em ti.”

(EMMANUEL. Coragem, cap. 11)



https://www.youtube.com/watch?v=E-xZ6ULzJEk



A esperança

• “A Esperança é a filha dileta
da Fé. Ambas estão, uma para
outra, como a luz reflexa dos
planetas está para a luz
central e positiva do Sol.
• A Esperança é como o luar

que se constitui dos bálsamos
da crença. A Fé é a divina
claridade da certeza.”

(EMMANUEL. O Consolador, 
perg. 154)



Caridade como sustentação espiritual

• “Na sustentação do progresso
espiritual precisamos tanto da
caridade quanto do ar que nos
assegura o equilíbrio orgânico.”

(EMMANUEL. Ceifa de luz, cap. 1)



Por que precisamos da caridade? 

• “Lembra-te de que a interdependência é o regime
instituído por Deus para a estabilidade de todo o
Universo e não olvides a compreensão que
devemos a todas as criaturas.”

(EMMANUEL. Ceifa de luz, cap. 1)



O que é essa caridade? 

• “Compreensão que se
exprima, através de tolerância
e bondade incessantes, na
sadia convicção de que
ajudando os outros é que
poderemos encontrar o
auxílio indispensável à
própria segurança.”

(EMMANUEL. Ceifa de luz, 
cap. 1)



Expressões de caridade 

• Não impor o seu ponto de vista.



Expressões de caridade 

• Auxiliar alguém a sair da ignorância.



Expressões de caridade 

• Não reclamar.



Expressões de caridade 

• Buscar ser feliz.



Expressões de caridade 

• Auxiliar o próximo a sair da miséria.



Como praticar o entendimento

• “... podes auxiliar a teu filho ou a teu pai, a teu
irmão ou a teu companheiro com a palavra
generosa, com o sorriso amistoso, com a
atitude compreensiva ou com a prece oculta na
extinção de males iniciantes e imprevisíveis,
porquanto não ignoramos que o incêndio,
quase sempre, começa na fagulha
imperceptível.”

(EMMANUEL. Dinheiro, cap. 12)



Felicidade e progresso

• “Não te esqueças de que ninguém é
ignorante porque o deseje e, estendendo
fraternos braços aos que respiram
atribulados na sombra, diminuirás a
penúria que se extinguirá, por fim, no
mundo, quando cada consciência ajustar-
se à obrigação de servir sem mágoa e sem
exigência, na certeza de que apenas
amando e auxiliando sem reclamar é que
permaneceremos felizes na ascensão para
Deus.”

(EMMANUEL. Ceifa de luz, cap. 1)


