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Dentre os vícios, qual o que se pode 
considerar radical?

› “Temo-lo dito muitas vezes: o
egoísmo. Daí deriva todo mal.
Estudai todos os vícios e vereis
que no fundo de todos há
egoísmo.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, 
perg. 913.)



No Evangelho, quais imperfeições são citadas e 
que estão associadas ao egoísmo?

› Orgulho
› Ingratidão, em especial a

dos filhos em relação aos
pais;

› Falta de misericórdia;
› Falta de caridade;

› Vaidade;

› Sensualidade;

› Falta de fé;
› Materialismo;

› Cobiça (cupidez);

› Prodigalidade;

› Preconceitos de toda
ordem;

› Fanatismo;

› Ambição;

› Fratricídio;
› Ciúmes;

› Indiferença com a dor do
outro;

› Exploração do mais fraco;
› Belicosidade (guerra);

› Agressividade;

› Ódio.



Por que o egoísmo é a pior imperfeição 
moral de todas?

› “É a negação da caridade e,
por conseguinte, o maior
obstáculo à felicidade dos
homens.”
– Emmanuel

(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, cap. 11, item 11.)



Por que o egoísmo é a imperfeição mais 
difícil de vencer?

› “De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a
mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência
da matéria, influência de que o homem, ainda muito
próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo
entretenimento tudo concorre

– suas leis,

– sua organização social,

– sua educação.”
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 917.)



O que está acontecendo conosco?

› “A vida moderna, excessivamente tecnológica, com
suas consequências desumanas, lentamente transforma
o ser humano em verdadeiro robô, desnaturando-lhe os
sentimentos, que se convertem em automatismos
repetitivos, sem que as emoções façam parte da sua
agenda diária de realizações. [...]

› Exagerados compromissos, reais e imaginários,
arrancam o indivíduo do seu mundo interior para
reuniões e encontros, quase sempre infrutíferos do
ponto de vista emocional, fazendo-os desperdiçar
excelentes oportunidades para o trabalho nobilitante, o
estudo educativo, as pausas de reflexão e de
criatividade.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. O Despertar do Espírito, lição “A busca”.)



COMO 
ATINGIR A 
PERFEIÇÃO 
MORAL?



› “Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da
perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo
sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo
incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele
neutraliza todas as outras qualidades.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 913.)



Precisamos ir em busca de nós mesmos

› “A inevitabilidade do
recolhimento interior, a fim
de encontrar-se a sós, em
silêncio, deve constituir um
processo terapêutico valioso
e urgente para libertar a
criatura do aturdimento em
que tomba.”

(JOANNA DE ANGELIS. O Despertar 
do Espírito, lição “A busca”.)



Ferramenta mais importante para o 
desenvolvimento de virtudes

› “Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização
de verdadeiros milagres...”

(ANDRÉ LUIZ. Nos Domínios da Mediunidade, cap. 15.)



Deseje aprimorar-se e estabeleça metas

› “Assim sendo, o desejo de querer aprimorar-se,
aprofundar realizações, atingir estados de harmonia,
torna-se valioso para o exercício da vontade [...].

› Estabelecida a significação do que se deseja, o esforço
de perseverar torna-se o inevitável próximo passo,
porquanto, não serão nos primeiros tentames que se
conseguirão os resultados almejados.

› Provavelmente se repetirão acertos e erros [...].”
(JOANNA DE ANGELIS. O Despertar do Espírito, lição “Educação e disciplina da 

vontade”.)



Como fazer para adquirir as virtudes que 
almejamos?

› Pode iniciar-se em pequenos treinamentos ante as
ocorrências do cotidiano, tais a paciência em conjuntura
de qualquer natureza, enquanto espera por algo, seja
uma refeição ou um atendimento por parte de outra
pessoa, uma correspondência ou uma chamada
telefônica, um lugar na fila de algum labor ou mesmo
em um diálogo, quando outrem mais loquaz não lhe dá
chance... Esses pequenos testes de vivência da
vontade, tornam-se básicos para novos
cometimentos mais complexos na área das
aspirações emocionais e morais.”

(JOANNA DE ANGELIS. O Despertar do Espírito, lição “Educação e disciplina da 
vontade”.)



Virtudes

› “Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas
indicam progresso na senda do bem. Há virtudes
sempre que há resistência voluntária ao arrastamento
dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém,
está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do
próximo, sem pensamento oculto.

› A virtude mais meritória é a que assenta na mais
desinteressada caridade.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 893.)



Ainda há tempo...

(Internet: http://muitoquadrinho2.tumblr.com/post/124782871665)



O maior tesouro

› O Senhor não te identificará
pelos tesouros que ajuntaste,
pelas bênçãos que retiveste,
pelos anos que viveste no corpo
físico. Reconhecer-te-á pelo
emprego dos teus dons, pelo
valor de tuas realizações e pelas
obras que deixaste, em torno
dos próprios pés.

(EMMANUEL. Caminho, Verdade e Vida, 
lição 55.)


