
CURSO
FORA DA 

CARIDADE 
NÃO HÁ 

SALVAÇÃO



MÓDULO 10
A CARIDADE 
SEGUNDO 
PAULO DE 

TARSO



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

1ª. EPÍSTOLA AOS CORINTOS 
CAPÍTULO 13

Ainda que eu falasse as 
línguas dos homens e dos 
anjos, se não tivesse caridade, 
serei como o bronze que soa 
ou o címbalo que retine. 



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

Ainda que eu tivesse o dom de 
profecia e conhecesse todos os 
mistérios e toda a ciência; ainda 
que eu tivesse toda a fé, de maneira 
tal que transportasse os  montes, 
se não tivesse caridade, nada seria. 



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

E ainda que distribuísse todos os 
meus bens para o sustento dos 
pobres, e ainda que entregasse o 
meu próprio corpo para ser 
queimado, se não tivesse caridade 
nada disso me aproveitaria. 



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

A caridade é paciente, é benigna, a 
caridade não é invejosa, não trata 
com leviandade, não se 
ensoberbece, não se conduz 
inconvenientemente, não busca 
seus interesses, não se exaspera, 
não se ressente do mal; 



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

não se alegra com a 
injustiça, mas regozija-se 
com a verdade; tudo 
sofre, tudo crê, tudo 
espera, tudo suporta.



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

A caridade nunca falha; mas, havendo 
profecias, serão aniquiladas; havendo 
línguas, cessarão; havendo ciência, 
desaparecerá; porque, em parte, 
conhecemos e, em parte, 
profetizamos. 



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

Quando, porém, vier o que é 
perfeito, (quando vier a caridade), 
então o que (conhecemos) em 
parte será aniquilado. 



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

Quando eu era menino, falava como 
menino, sentia como menino, pensava 
como menino, quando cheguei a ser 
homem, desisti das coisas próprias de 
menino. 



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

Porque agora, vemos como em espelho, 
obscuramente, então (quando a caridade 
chegar) veremos face a face; (e o que) agora 
conhecemos em parte, então conheceremos 
(no todo) como somos (por Deus) 
conhecidos. 



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

Agora, pois, permanecem a fé, 
a esperança e a caridade, 
destas três, porém a maior 
delas é a caridade.



A CARIDADE SEGUNDO 
JESUS

• 886 – Qual o verdadeiro sentido da 
palavra caridade, como a entendia 
Jesus?
• “Benevolência para com todos, 

indulgência para as imperfeições dos 
outros, perdão das ofensas.” 



A CARIDADE SEGUNDO 
JESUS 

• Comentário de Kardec: 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. 



A CARIDADE SEGUNDO 
JESUS 

• Tal o sentido destas 
palavras de Jesus: Amai-
vos uns aos outros como 
irmãos.  



A CARIDADE SEGUNDO 
JESUS

• A caridade, segundo Jesus, não se 
restringe à esmola, abrange todas as 
relações em que nos achamos com os 
nossos semelhantes, sejam eles nossos 
inferiores, nossos iguais ou nossos 
superiores.



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO

Ainda que eu falasse as 
línguas dos homens e dos 
anjos, se não tivesse 
caridade (agape), serei 
como o bronze que soa ou o 
címbalo que retine. 



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO

Paulo usa a palavra agape, 
que podemos traduzir como 
caridade ou como amor 
transcendente, incondicional, 
diferentemente de philia, que 
é o amor de amizade.



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO

O termo agape significa:
No vocabulário cristão é o amor 

que move a vontade à busca 
efetiva do bem de outrem e 
busca identificar-se com o amor 
de Deus – amor-caridade



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO

É o desejo, em sua forma mais 
pura, pelo bem-estar de 
outros;

É um louvor e exaltação com 
reconhecimento de valor de 
outrem;



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO
É o preenchimento de um Ser 

Humano com um elevado ideal ou 
dedicação;

É o amor ao próximo no seu sentido 
mais elevado, que consiste em 
querermos para o próximo o mesmo 
que queremos para nós mesmos.



A PERFEITA IDENTIDADE ENTRE 
OS CONCEITOS DE JESUS E  

PAULO DE TARSO 
Ainda que eu tivesse o dom de 

profecia e conhecesse todos os 
mistérios e toda a ciência; ainda 
que eu tivesse toda a fé, de maneira 
tal que transportasse os  montes, 
se não tivesse caridade, nada seria. 



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO 
E ainda que distribuísse todos os 

meus bens para o sustento dos 
pobres, e ainda que entregasse o 
meu próprio corpo para ser 
queimado, se não tivesse caridade 
nada disso me aproveitaria. 



A PERFEITA IDENTIDADE ENTRE 
OS CONCEITOS DE JESUS E  

PAULO DE TARSO 
A caridade é paciente, é benigna, a 

caridade não é invejosa, não trata 
com leviandade, não se 
ensoberbece, não se conduz 
inconvenientemente, não busca 
seus interesses, não se exaspera, 
não se ressente do mal; 



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO 
não se alegra com a 

injustiça, mas regozija-se 
com a verdade; tudo sofre, 
tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta.



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO 
A caridade nunca falha; mas, havendo 

profecias, serão aniquiladas; havendo 
línguas, cessarão; havendo ciência, 
desaparecerá; porque, em parte, 
conhecemos e, em parte, profetizamos. 



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO 
Quando, porém, vier o que é 
perfeito, (quando vier a caridade), 
então o que (conhecemos) em 
parte será aniquilado. 



A CARIDADE SEGUNDO 
PAULO DE TARSO

Quando eu era menino, falava como 
menino, sentia como menino, pensava 
como menino, quando cheguei a ser 
homem, desisti das coisas próprias de 
menino. 



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO 
Porque agora, vemos como em espelho, 

obscuramente, então (quando a caridade 
chegar) veremos face a face; (e o que) agora 
conhecemos em parte, então conheceremos 
(no todo) como somos (por Deus) 
conhecidos. 



A PERFEITA IDENTIDADE 
ENTRE OS CONCEITOS DE 

JESUS E  PAULO DE TARSO 
Agora, pois, permanecem a fé, a 
esperança e a caridade, destas 
três, porém a maior delas é a 
caridade.
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