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Indulgência, palavra que significa “tolerância ”, 
“benevolência ”, é o meio através do qual a igreja
concede a remissão total ou parcial do castigo
temporal devido ao pecado praticada. 

No início a disciplina penitencial da Igreja era muito rígida: uma pessoa 
que cometesse pecado grave após o Batismo, depois de confessar seu 
pecado não recebia logo a absolvição.

A penitência poderia ser, por exemplo, um ou dois anos sem poder 
assumir cargos públicos, um longo tempo afastado de atividades 
comerciais, um ano de jejum, etc. Para os casados, um ano sem ter 
relações sexuais.
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Significado histórico.



Uma indulgência oferece ao pecador penitente 
meios para cumprir esta dívida durante sua vida
na terra. 
Eram concedidas no início da Igreja Católica
para reduzir as penitências muito severas e 
desenvolveu-se plenamente no século III.

Os primeiros registros de  venda de indulgências de  por membros da 
Igreja Católica  remontam aproximadamente ao século XIII e persistem até
o século XVI.

Durante o Pontificado do Papa Leão X (1513 – 1521), essa prática atingiu 
o seu auge.  
Ex: O Sacerdote que deflorar uma virgem pagará 2 libras e 8 soldos.

(O LIVRO NEGRO DO CRISTIANISMO – Autores: Jacopo Fo., Sergio 
Tomat e Laura Malucelli).
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O Comércio de indulgências.



Evangelho Segundo o Espiritismo

É uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se
expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante 
as faltas e imperfeições do próximo. "Ser indulgente é saber relevar, 
perdoar, esquecer, dissimular, diante de tudo que p ossa ser 
reprovável no comportamento dos semelhantes". 
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Significado de Indulgência



Quando alguém nos magoa, trai, machuca, prejudica ou causa um
imenso sofrimento, o mais comum é surgir o sentimento de revolta 
e a vontade de vingar-se. É muito difícil conviver com a ideia de 
deixar impune aquele que nos fez mal.
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O Perdão.



Haroldo Dutra Dias, na  Federação Espírita no 

Cap. 10  do Evangelho Segundo o Espiritismo 
de ALLAN KARDEC 

Perdoai para que Deus vos perdoe

1 – Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão 
misericórdia. (Mateus, 5: 7).
2 – Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso 
Pai celestial vos perdoará os vossos pecados. (Mateus, 6: 14 e 15).
3 – Se vosso irmão pecar contra ti, vai, e corrige-o entre ti e ele 
somente ; se te ouvir, tereis ganho o vosso irmão. (Mateus, 18: 15).
4 – A misericórdia é o complemento da mansuetude , pois os que não 
são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste 
no esquecimento e no perdão das ofensas. 
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Bem-aventurados aqueles que 
são misericordiosos.



O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem  grandeza ; o 
esquecimento das ofensas é próprio das almas elevada s.

Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. 
A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade.
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O Perdão.



Haroldo

Porque, se não for condenado pelos
homens, o será certamente por Deus. 

Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que 
se deve perdoar ao irmão, não sete vezes, mas seten ta vezes sete
vezes.

Mas há duas maneiras de perdoar : 
- Uma é grande nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, 
tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, 
mesmo quando a culpa foi inteiramente dele.
- A outra é quando o ofendido impõe condições humilhantes ao 
adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de 
acalmar. 
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Infeliz daquele que diz: Eu 
jamais perdoarei !



Desculpar o erro alheio é recuperar a paz.
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O Perdão.



Haroldo Dutra Dias, na  Federação Espírita no 

5 – Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto 
estais com ele no caminho ... e não sejais aprisionado., pois não sairei de 
lá enquanto não houverdes pago até o último óbolo (Mateus, 5: 25 e 26).

6 – Sabendo que a morte não nos livra dos nossos inimigos, os espíritos 
vingativos perseguem...

O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas d e 
vingança anterior. 

Para sua tranqüilidade futura repara os erros que cometeu com o seu 
próximo. 
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Reconciliar-se com os 
adversários.



Haroldo Dutra Dias, na  Federação Espírita no 

7 – Se, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos 
lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a 
vossa dádiva ao pé do altar e ide antes vos reconciliar com o vosso 
irmão , e depois voltai para oferecer vossa dádiva. (Mateus, 5:23 e 24).

8 – Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é do próprio 
ressentimento; que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é
preciso ter perdoado. 
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O sacrifício mais agradável a 
Deus



O orgulho é o pai de muitos vícios. 
Por isso Jesus se dedicou a combatê-lo 
como o principal obstáculo ao progresso .                            

9 – Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não 
vedes uma trave no vosso olho ? (Mateus, 7: 3). 

10 – Um dos defeitos da Humanidade é ver o mal de outrem antes de ver 
o que está em nós. Deveríamos nos perguntar: Que pensaria eu se visse 
alguém fazendo o que faço ?

É o orgulho que leva o homem a se dissimular seus próprios 
defeitos...

A verdadeira caridade é modesta, simples e indulgent e; a 
caridade orgulhosa é um contra-senso.
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O argueiro e a trave no olho



Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a
primeira pedra.     

11 – Vós sereis julgados segundo houverdes julgado os ou tros 
(Mateus, 7: 1 e 2).

12 – Que aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe a tire a 
primeira pedra.

Jesus disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores ? Ninguém 
vos condenou ? Ela disse: Não, Senhor . Nem eu tão pouco te condeno. 
Vai, e não peques mais (João, 8: 3 a 11). 

13 – Não há autoridade legítima , aos olhos de Deus, senão aquela que 
se apoia sobre o exemplo que dá do bem...
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Não julgueis, a fim de que não 
sejais julgados.



Perdão das Ofensas

14 – Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos 
mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá; perdoai 
porque o senhor vos perdoará; abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará.    

Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. 
Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer d izendo: Nada 
tenho contra o meu próximo (Simeão, Bordeaux, 1862). 

15 – Perdoar aos inimigos, é pedir perdão para si mesmo : perdoar 
seus inimigos, é dar-lhe uma prova de amizade; perdoar as ofensas, é
mostrar que se tornou melhor.
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Instruções dos Espíritos



por ALLAN KARDEC 
Cap. 10 - BEM-AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS

16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgênc ia, sentimento 
doce e fraternal, que todo homem deve alimentar par a com seus 
irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso.

S. José, 
Espírito Protetor, Bordeaux, 1863.
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A indulgência. 



- A indulgência não vê os defeitos alheios , e se os vê, evita comentá-
los e  divulgá-los. 

- A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a
menos que isso seja para prestar um serviço.

- Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas 
apenas conselhos, quase sempre velados. 
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A indulgência



por ALLAN KARDEC 
Cap. 10 - BEM-AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS

17. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisq uer elas sejam, 
não julgueis com severidade senão as vossas própria s ações, e o 
Senhor usará de indulgência para convosco, como usas tes para com 
os outros.

S. João
bispo de Bourdeaux, 1862.
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A indulgência



- Sustentai os fortes : encorajai-os à perseverança; fortificais os fracos 
em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor 
arrependimento;

- Compreendei todos a misericórdia infinita do vosso  Pai, e não olvideis 
jamais lhe dizer pelos vossos pensamentos e atos: “Perdoai-nos as 
nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofen deram.”
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A indulgência



por ALLAN KARDEC 
Cap. 10 - BEM-AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS

18. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que 
consistem em não ver, senão superficialmente, os de feitos de 
outrem, por se interessarem fazer valer o que há nel e de bom e 
virtuoso. 

DUFÉTRE, 
bispo de Nevers, Bordeaux.
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A indulgência



- Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a 
modificar;
- Todos tendes um fardo a depor para escalar o cume da montanha do 
progresso.
- Por que, pois, serdes tão clarividentes, para  com o próximo e tão cegos 
para vós mesmo ? 
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A indulgência.



Quando, pois cessarei de perceber no olho de vosso irmão o arqueiro que 
fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega  e o faz caminhar de queda 
em queda ?

Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras ? 

Quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos 
próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do 
que fazem os vossos irmãos ? 

Sede indulgentes meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, 
corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrit a.
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Desenvolvendo a indulgência.



por ALLAN KARDEC 
Cap. 10 - BEM-AVENTURADOS OS MISERICORDIOSOS

19 – Ninguém sendo perfeito, não se segue que ningué m tem o 
direito de repreender o próximo ?

S. Luiz, 
Paris, 1860.
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A indulgência



Cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo 
dos que estão sob a vossa tutela. 

Mas devemos fazer com moderação, com uma intenção útil, e não pelo 
prazer de denegrir. Neste caso, é uma maldade; no primeiro, é um dever 
que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. 

E ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também 
a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. 
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A indulgência.



Jesus ensinou que o verdadeiro sentido da caridade
consiste na benevolência , na indulgência e no
perdão das ofensas . 

Jesus veio nos ensinar a amar. Gesto simples, mas que ainda não 
conhecemos a sua essência.

É partindo do princípio de que fazer ao outro aquilo  que gostaríamos 
que fizessem para nós, que começamos aprender a ama r. 

E começamos aprender a amar, sendo indulgentes, perdoando e fazendo 
pequenas coisas, tanto no meio familiar como com as outras pessoas com 
as quais nos relacionamos.

24

O verdadeiro sentido da palavra 
caridade.



Vai falhar muitas vezes, vai pegar-se fraquejando na 
malevolência... porque é preciso abandonar hábitos 
antigos , como de comentar os erros alheios, que 
aparecem sempre nas conversas entre pessoas, mais
um costume social, como se fora algo sem 
importância. 

Como o homem aprende e fixa o aprendizado pelo exercício da 
malevolência e maledicência mais se distancia da indulgência.

Sentir indulgência para com os outros, procurando n ão destacar 
seus defeitos, mas exaltar suas qualidades é excelen te atitude para 
estimular o outro a querer ser melhor do que é.
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Não é pesado...é meu irmão.
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Mensagem final

Tenha compreensão e misericórdia para com todos.

Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos.


