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A dorA dor

Será a dor um Será a dor um bem bem ou será um ou será um 
malmal? ? 

Se é um bem, porque a Se é um bem, porque a 
consideramos como consideramos como indesejávelindesejável? ? 

Se é um mal, porque Se é um mal, porque DeusDeus, que é , que é 
justo e bondoso, justo e bondoso, permitepermite que ela que ela 
nos atinja?nos atinja?

Vinícius – Em Torno do Mestre - p. 63-66



SeráSerá aa dordor puniçãopunição ouou
castigo?castigo?

PorPor queque elaela atingeatinge tambémtambém
pessoaspessoas boasboas ee justas?justas?

Vinícius – Em Torno do Mestre - p. 63-66

A dorA dor



 CumpreCumpre queque aa elaela nosnos submetamos,submetamos,
premidospremidos pelaspelas circunstâncias,circunstâncias, comocomo
vítimasvítimas indefesas?indefesas?

 DianteDiante dada dor,dor, qualqual aa atitudeatitude aa
assumir,assumir, dede revoltarevolta ouou dede submissãosubmissão
incondicionalincondicional ee passiva?passiva?

Vinícius – Em Torno do Mestre - p. 63-66

A dorA dor



ENTENDENDO A DOR ...ENTENDENDO A DOR ...

ParaPara entenderentender aa dordor éé precisopreciso antesantes dede
tudotudo entenderentender aa vidavida::

 DaDa ondeonde viemos?viemos?

 OO queque somos?somos?

 OO queque estamosestamos fazendofazendo aquiaqui nessenesse
plano?plano?

 ParaPara ondeonde vamos?vamos?



Entender o cenário que é a vidaEntender o cenário que é a vida

Acima de tudo: Acima de tudo: DEUSDEUS

Autor das Autor das leisleis naturais, físicas e naturais, físicas e 
morais que regem a vida universal e é de morais que regem a vida universal e é de 
acordo com essas leis que as acordo com essas leis que as 
conseqüências de nossos atos vêm natural conseqüências de nossos atos vêm natural 
e automaticamente. e automaticamente. 

Daí surge a máxima: “Daí surge a máxima: “A cada um será A cada um será 
dado segundo as suas obrasdado segundo as suas obras."."



Entender o cenário que é a vidaEntender o cenário que é a vida

Entre Deus e nós temos a Entre Deus e nós temos a JESUSJESUS: : 

O Administrador maior do planeta.O Administrador maior do planeta.

Mestre enviado por Deus para nos ensinar e Mestre enviado por Deus para nos ensinar e 
exemplificar as suas Leis. exemplificar as suas Leis. 

No AMOR resumiu todos o seus No AMOR resumiu todos o seus 
ensinamentos:ensinamentos:

“Amar ao próximo como a si mesmo e Amar a “Amar ao próximo como a si mesmo e Amar a 
Deus sobre todas as coisas.”Deus sobre todas as coisas.”



Entender o cenário que é a vidaEntender o cenário que é a vida

QUEM SOMOSQUEM SOMOS: espíritos imortais, criados : espíritos imortais, criados 
simples e ignorantes, mas com o gérmen da simples e ignorantes, mas com o gérmen da 

perfeição.perfeição.

•• Somos hoje o resultado do progresso que Somos hoje o resultado do progresso que 
realizamos em incontáveis reencarnações.realizamos em incontáveis reencarnações.

•• Encarnamos, mais uma vez, neste plano Encarnamos, mais uma vez, neste plano 
tendo como missão principal: a tendo como missão principal: a evoluçãoevolução. . 

•• Evoluir intelectual e moralmente a única Evoluir intelectual e moralmente a única 
fatalidade (lei do progresso). fatalidade (lei do progresso). 



Entender o cenário que é a vidaEntender o cenário que é a vida

O PLANETA TERRAO PLANETA TERRA –– provas e expiaçõesprovas e expiações

•• Local aonde os Espíritos vêm Local aonde os Espíritos vêm lutar pelo seu lutar pelo seu 
engrandecimentoengrandecimento, obtido pelo trabalho, , obtido pelo trabalho, 
sacrifícios e lutas. sacrifícios e lutas. 

•• Habitado por Habitado por Espíritos retardatáriosEspíritos retardatários, daí se , daí se 
explica porque a dor é patrimônio comum a explica porque a dor é patrimônio comum a 
todos os homens.todos os homens.



A DORA DOR



A DORA DOR

“A dor vem realizar a obra que “A dor vem realizar a obra que 
não foi possível ao não foi possível ao amoramor
edificar por si mesmo.” edificar por si mesmo.” 

EmmanuelEmmanuel



A DORA DOR

A dor se define, não como o A dor se define, não como o 
objeto ou a finalidade da vida, objeto ou a finalidade da vida, 
mas como mas como o meio que conduzo meio que conduz
os Espíritos àquele objeto e os Espíritos àquele objeto e 
àquela finalidade.àquela finalidade.

Vinícius Vinícius –– Em Torno do Mestre Em Torno do Mestre –– p. 66p. 66



IMPORTANTEIMPORTANTE



Doutrina Espírita Esclarece:Doutrina Espírita Esclarece:
 Que nem todo o sofrimento é uma Que nem todo o sofrimento é uma 
reação pura e simples de um mal reação pura e simples de um mal 
cometido;cometido;

Que a dor não fere somente os culpados;Que a dor não fere somente os culpados;

 Que muitos são Espíritos ávidos de Que muitos são Espíritos ávidos de 
progresso, que escolheram vidas penosas progresso, que escolheram vidas penosas 
para concluir a sua depuração e ativar o para concluir a sua depuração e ativar o 
seu progresso. seu progresso. 

BemBem--aventuradosaventurados osos aflitosaflitos (E(E..SS..EE.. -- CapCap.. VV –– itemitem 99))



A ORIGEM A ORIGEM 
DA DORDA DOR



AsAs vicissitudesvicissitudes dada vidavida derivamderivam
dede umauma causacausa e,e, poispois sese DeusDeus éé
justo,justo, justajusta háhá dede serser estaesta
causacausa..

BemBem--aventuradosaventurados osos aflitosaflitos (E(E..SS..EE.. -- CapCap.. V)V)

CAUSAS DAS AFLIÇÕESCAUSAS DAS AFLIÇÕES



Evolução em Dois Mundos – André Luiz (cap. 19  )

DorDor--evoluçãoevolução

A TRÊS DORESA TRÊS DORES

DorDor--expiaçãoexpiação

DorDor--auxílioauxílio



Evolução em Dois Mundos – André Luiz (cap. 19)

A dor é ingrediente dos mais importantes A dor é ingrediente dos mais importantes 
na economia da vida em expansão. na economia da vida em expansão. 

O ferro sob o malho, a semente na cova, o O ferro sob o malho, a semente na cova, o 
animal em sacrifício, tanto quanto a criança animal em sacrifício, tanto quanto a criança 
chorando, para desenvolver os próprios chorando, para desenvolver os próprios 
órgãos, sofrem a órgãos, sofrem a dordor--evoluçãoevolução, que , que atua de atua de 
fora para dentrofora para dentro, aprimorando o ser, sem a , aprimorando o ser, sem a 
qual não existiria progresso. qual não existiria progresso. 

DorDor--evoluçãoevolução



Jesus demonstrou que as lutas e as dores 
deste mundo vão além do resgate das faltasvão além do resgate das faltas:
são para ativar o progresso individual e 
coletivo (dor-evolução).

Jesus e o cego de nascençaJesus e o cego de nascença (Jo 9,1-5),

Rabi,Rabi, quemquem foifoi queque pecou,pecou, eleele ouou osos pais,pais,
parapara eleele nascernascer cego?cego?

NinguémNinguém pecou,pecou, nemnem eleele nemnem osos paispais.. FoiFoi
parapara queque nelenele sese manifestassemanifestasse asas obrasobras dede
DeusDeus..



Evolução em Dois Mundos – André Luiz (cap. 19)

A dorA dor--expiação, que expiação, que vem de dentro vem de dentro 
para forapara fora, marcando a criatura no , marcando a criatura no 
caminho dos séculos, detendocaminho dos séculos, detendo--a em a em 
complicados labirintos de aflição, complicados labirintos de aflição, 
para regenerápara regenerá--la, perante a Justiça...la, perante a Justiça...

DorDor--expiaçãoexpiação



RemontandoRemontando--sese àà origemorigem dosdos malesmales
terrestres,terrestres, reconhecerreconhecer--sese--áá queque muitosmuitos sãosão
conseqüênciaconseqüência naturalnatural dodo carátercaráter ee dodo
procederproceder dosdos queque osos suportamsuportam..

BemBem--aventuradosaventurados osos aflitosaflitos (E(E..SS..EE.. -- CapCap.. VV-- itemitem 44))

-- ImprevidênciaImprevidência;;

-- OrgulhoOrgulho;;

-- AmbiçãoAmbição;;

-- ExcessosExcessos..

-- MausMaus pensamentospensamentos;;

-- MágoaMágoa;;

-- RevoltaRevolta;;

-- ÓdioÓdio..

CAUSAS DAS AFLIÇÕESCAUSAS DAS AFLIÇÕES



Evolução em Dois Mundos – André Luiz (cap. 19)

Pela intercessão de amigos devotados Pela intercessão de amigos devotados 
à nossa felicidade e à nossa vitória, à nossa felicidade e à nossa vitória, 
recebemos a bênção de prolongadas e recebemos a bênção de prolongadas e 
dolorosas enfermidades no envoltório dolorosas enfermidades no envoltório 
físico, seja para físico, seja para evitarevitar--nos a quedanos a queda, seja, , seja, 
mais freqüentemente, para o serviço mais freqüentemente, para o serviço 
preparatóriopreparatório da desencarnação. da desencarnação. 

DorDor--auxílioauxílio



Evolução em Dois Mundos – André Luiz (cap. 19  )

DorDor--evoluçãoevolução

A TRÊS DORESA TRÊS DORES

DorDor--expiaçãoexpiação

DorDor--auxílioauxílio

FuturoFuturo

PassadoPassado

PresentePresente



Como Como 
enfrentar a  enfrentar a  

DOR?DOR?



-- Pessoas vivenciam as mesmas Pessoas vivenciam as mesmas 
experiências de forma diferente;experiências de forma diferente;

-- Postura depende do Postura depende do 
entendimento de cada um;entendimento de cada um;

-- A fé na vida futura.A fé na vida futura.

Como enfrentar a  DOR?Como enfrentar a  DOR?

* O ponto de vista (ESE * O ponto de vista (ESE –– cap. II)cap. II)



AsAs provasprovas têmtêm porpor fimfim exercitarexercitar aa
inteligência,inteligência, tantotanto quantoquanto aa paciênciapaciência ee
aa resignaçãoresignação..

PodePode dardar--sese queque umum homemhomem nasçanasça
emem posiçãoposição penosapenosa ee difícil,difícil,
precisamenteprecisamente parapara sese verver obrigadoobrigado aa
procurarprocurar meiosmeios dede vencervencer asas
dificuldadesdificuldades..

Motivos de ResignaçãoMotivos de Resignação

BemBem--aventurados os aflitos (E.S.E. aventurados os aflitos (E.S.E. -- Cap. V Cap. V –– item 26)item 26)



Motivos de ResignaçãoMotivos de Resignação

O que é ser resignado? O que é ser resignado? 

AA resignaçãoresignação temtem oo poderpoder dede
anularanular oo impactoimpacto dodo sofrimentosofrimento..

(André Luiz)(André Luiz)



Estabelecer uma Estabelecer uma 
relação de relação de pazpaz com a com a 
minha história, minha história, com com 
a minha realidadea minha realidade..

ResignaçãoResignação



QuandoQuando oo CristoCristo dissedisse:: "Bem"Bem--aventuradosaventurados
osos aflitos,aflitos, oo reinoreino dosdos céuscéus lheslhes pertence"pertence",,
nãonão sese referiareferia dede modomodo geralgeral aosaos queque
sofrem,sofrem, vistovisto queque sofremsofrem todostodos osos queque sese
encontramencontram nana TerraTerra..

((Lacordaire)Lacordaire)

Bem e o mal sofrerBem e o mal sofrer

BemBem--aventurados os aflitos (E.S.E. aventurados os aflitos (E.S.E. -- Cap. V Cap. V –– item 18)item 18)



"Não"Não bastabasta sofrersofrer simplesmentesimplesmente parapara
evoluirevoluir moralmoral ee espiritualmenteespiritualmente..
IndispensávelIndispensável éé sabersaber sofrersofrer,, extraindoextraindo
asas boasboas liçõeslições dede cadacada vivênciavivência porpor maismais
difícildifícil queque pareçapareça..""

Bem e o mal sofrerBem e o mal sofrer

Emmanuel/Chico Xavier Emmanuel/Chico Xavier -- Livro Livro Vinha de LuzVinha de Luz -- item 80item 80



OO desânimodesânimo éé umauma faltafalta.. DeusDeus vosvos
recusarecusa consolações,consolações, desdedesde queque vosvos faltefalte
coragemcoragem..

EleEle jájá muitasmuitas vezesvezes vosvos dissedisse queque nãonão
colocacoloca fardosfardos pesadospesados emem ombrosombros fracosfracos..

OO fardofardo éé proporcionadoproporcionado àsàs forças,forças,
comocomo aa recompensarecompensa oo seráserá àà resignaçãoresignação ee
àà coragemcoragem.. ((LacordaireLacordaire -- Havre,Havre, 18631863))

Bem e o mal sofrerBem e o mal sofrer

BemBem--aventurados os aflitos (E.S.E. aventurados os aflitos (E.S.E. -- Cap. V Cap. V –– item 18)item 18)



Vinícius – Em Torno do Mestre - p. 63-66

As Três CruzesAs Três Cruzes

AA dodo centrocentro éé aa dordor dede amaramar semsem serser amado,amado, nemnem
compreendidocompreendido.. DaqueleDaquele queque cujocujo crimecrime consistiuconsistiu emem
ensinarensinar aa doutrinadoutrina dede amoramor ee bondadebondade..

AA cruzcruz dodo bombom ladrãoladrão representarepresenta aa dordor dodo arrependimento,arrependimento, aa
dordor queque regenera,regenera, queque transformatransforma ee libertaliberta oo EspíritoEspírito.. AA dordor
daquelesdaqueles queque cientescientes dasdas suassuas imperfeições,imperfeições, enfrentamenfrentam osos
sofrimentossofrimentos ee asas angústiasangústias dada existênciaexistência comcom resignaçãoresignação ee
humildade,humildade, semsem revoltarevolta..

AA cruzcruz ondeonde praguejavapraguejava oo maumau ladrão,ladrão, ostentaostenta aa dordor dada
revolta,revolta, aa dordor dodo orgulhoorgulho vencido,vencido, aa dordor dede quemquem atribuiatribui suassuas
vicissitudesvicissitudes aosaos outrosoutros ee nuncanunca aa sisi mesmomesmo.. DescrendoDescrendo dada
justiçajustiça divina,divina, julgamjulgam--sese vítimasvítimas..



Diante da  Diante da  
DOR, o que DOR, o que 

fazer?fazer?



Episódios transitóriosEpisódios transitórios

Joanna de Ângelis Joanna de Ângelis -- Momentos de Iluminação Momentos de Iluminação -- p. 71p. 71

DeDe imediato,imediato, propõepropõe--tete àà
higienehigiene moralmoral ee mentalmental abrindoabrindo--tete
aoao amoramor,, queque geragera saúde,saúde, ee aa
confiançaconfiança emem Deus,Deus, queque aa sustenta,sustenta,
prosseguindoprosseguindo emem harmoniaharmonia
durantedurante oo tratamentotratamento queque sese façafaça
necessárionecessário..



PerguntarPerguntar--se:se:
-- OO queque precisopreciso aprenderaprender comcom essaessa
experiência?experiência?
-- QueQue liçõeslições aa vidavida estáestá tentandotentando meme
ensinar?ensinar?
-- OO queque precisopreciso modificarmodificar nana minhaminha
vida?vida?
-- ComoComo meme relacionorelaciono comcom Deus,Deus, comcom oo
próximopróximo ee comigocomigo mesmo?mesmo?

a) autoa) auto--exameexame



COMO É A COMO É A 
MINHA VIDA?MINHA VIDA?



COMO É A MINHA VIDA?COMO É A MINHA VIDA?

“Estuda e estuda“Estuda e estuda--te”te”

Joanna de AngelisJoanna de Angelis



Mudar a Mudar a atitudeatitude mental: mental: Cada mente Cada mente 
vive na companhia que elege para si vive na companhia que elege para si 
mesmo;mesmo;

-- Direcionar a atenção para coisas Direcionar a atenção para coisas 
positivaspositivas (a oração, boa leitura);(a oração, boa leitura);

-- VigiarVigiar os pensamentos deprimentes os pensamentos deprimentes 
e negativos, fugindo do desânimo e e negativos, fugindo do desânimo e 
da apatia.da apatia.

b) Mudança de atitudesb) Mudança de atitudes



O pensamento nasce O pensamento nasce 
na mente, percorre na mente, percorre 
todo o organismo todo o organismo 
(cada célula) antes de (cada célula) antes de 
se irradiar. se irradiar. 

Não há um segundo Não há um segundo 
do nosso pensamento do nosso pensamento 
que não fique gravado que não fique gravado 
no nosso perispírito.no nosso perispírito.
(Nos Domínios da Mediunidade –
André Luiz - cap. 1)

Por que cuidar dos pensamentos?Por que cuidar dos pensamentos?



Repensar as Ações: Repensar as Ações: 

-- afastandoafastando--se dos vícios (jejum);se dos vícios (jejum);

-- controlando as más tendências;controlando as más tendências;

-- evitar as conversações evitar as conversações 
deprimentes, obscenas (alimentam deprimentes, obscenas (alimentam 
nossas más tendências);nossas más tendências);

-- ter vontade de fazer a renovação ter vontade de fazer a renovação 
moral.moral.



Jesus e a reforma íntima Jesus e a reforma íntima (Jo 8,1-11)

“Vá e não peques mais!”



""Não esqueçais que o fim Não esqueçais que o fim 

essencial, essencial, exclusivoexclusivo, do , do 

Espiritismo é a Espiritismo é a vossa vossa 
melhoramelhora””

Allan Kardec
Livro dos Médiuns - cap. XXVI - item 292 - q. 22.

Espiritismo: a reforma moralEspiritismo: a reforma moral



Ação no BemAção no Bem

AA ajudaajuda aoao semelhantesemelhante atravésatravés
dodo trabalhotrabalho voluntáriovoluntário ee dasdas açõesações
caridosascaridosas..

AjudandoAjudando estaremosestaremos sendosendo
ajudadosajudados..

ComCom aa práticaprática dada caridadecaridade nosnos
aproximamosaproximamos dosdos bonsbons EspíritosEspíritos..



A CADA UM SEGUNDO SUAS OBRASA CADA UM SEGUNDO SUAS OBRAS

AA justiçajustiça sese cumprecumpre sempre,sempre,
mas,mas, logologo queque oo EspíritoEspírito sese
disponhadisponha àà precisaprecisa transformaçãotransformação
nono bembem,, atenuaatenua--sese oo rigorismorigorismo dodo
processoprocesso redentorredentor..

(André Luiz (André Luiz –– Missionários da Luz)Missionários da Luz)



A CADA UM SEGUNDO SUAS A CADA UM SEGUNDO SUAS 
OBRASOBRAS

Esquece o mal e Esquece o mal e 
trabalhe!trabalhe!



A CADA UM SEGUNDO SUAS OBRASA CADA UM SEGUNDO SUAS OBRAS

PedroPedro nosnos lembroulembrou háhá muitosmuitos
séculosséculos queque ““oo amoramor cobrecobre aa
multidãomultidão dede pecadospecados””..

(1 Pd. 4,8)(1 Pd. 4,8)

(André Luiz (André Luiz –– Missionários da Luz)Missionários da Luz)



c) Religiosidade / Religiãoc) Religiosidade / Religião

VivênciaVivência CristãCristã: não basta crer e saber, é
necessário viverviver a nossa crença.

AA modernamoderna criaturacriatura humanahumana ((......))
quandoquando pensapensa emem buscarbuscar umauma doutrinadoutrina
religiosa,religiosa, conduzconduz aa fantasiafantasia dede encontrarencontrar
soluçõessoluções miraculosasmiraculosas,, semsem aa
contribuiçãocontribuição dodo esforçoesforço pessoalpessoal ......

(Joanna de Ângelis (Joanna de Ângelis –– Iluminação interior)Iluminação interior)



Casa Espírita: Templo, Casa Espírita: Templo, EscolaEscola, Hospital ..., Hospital ...

-- atendimento fraterno;atendimento fraterno;
-- passe (transfusão de passe (transfusão de 
energias);energias);
-- água magnetizada;água magnetizada;
-- palestras públicas;palestras públicas;
-- estudo;estudo;
-- oficina de trabalho.oficina de trabalho.



d) Preced) Prece

Prece vivenciada e sentida:Prece vivenciada e sentida:

- Feita por nós. Sentindo e entendendo 
as palavras que pronunciamos;

- Estar dispostos a renovação interior: 
a amar e a perdoar.

Deus assiste aos que obramDeus assiste aos que obram e não aos e não aos 
que se limitam a pedir (LE: Q. 479). que se limitam a pedir (LE: Q. 479). 
AjudaAjuda--te e o céu te ajudará (Jesus)te e o céu te ajudará (Jesus)..



e)e)



JESUS em nossas vidasJESUS em nossas vidas

Vinde a mim Vinde a mim 
todos vós que todos vós que 
estais aflitos e estais aflitos e 

sobrecarregados,sobrecarregados,
que eu vos que eu vos 
aliviarei.aliviarei.
(Mt. 11,28).(Mt. 11,28).



O consolo ...O consolo ...
No mundo No mundo 

haveis de ter haveis de ter 
tribulação. tribulação. 

Coragem, pois Coragem, pois 
Eu venci o Eu venci o 

mundo. mundo. 

(Jo 16,33)(Jo 16,33)
Aquele que perseverar Aquele que perseverar 
até o fim será salvo...até o fim será salvo...



A vida futura: a esperança ...A vida futura: a esperança ...

SofreSofre parapara tete engrandeceres,engrandeceres, parapara tete
depurares!depurares! FicaFica sabendosabendo queque teuteu
destinodestino éé grandegrande.. EstaEsta terraterra friafria nãonão éé
teuteu sepulcrosepulcro..

Livro Depois da Morte Livro Depois da Morte -- Léon Denis p. 144 Léon Denis p. 144 

OsOs mundos,mundos, queque brilhambrilham nono âmbitoâmbito dosdos
céus,céus, sãosão tuastuas moradasmoradas futuras,futuras, aa
herançaherança queque DeusDeus tete reservareserva..



TuTu ésés parapara sempresempre cidadãocidadão dodo UniversoUniverso;;
pertencespertences aosaos séculosséculos passadospassados comocomo
aosaos futuros,futuros, e,e, nana horahora atual,atual, preparaspreparas aa
tuatua elevaçãoelevação..

SuportaSuporta pois,pois, comcom calmacalma osos malesmales porpor titi
mesmomesmo escolhidosescolhidos.. SemeiaSemeia nana dordor ee nasnas
lágrimaslágrimas oo grãogrão queque reverdeceráreverdecerá emem
tuastuas próximaspróximas vidasvidas..

Livro Depois da Morte Livro Depois da Morte -- Léon Denis p. 144 Léon Denis p. 144 

A vida futura: a esperança ...A vida futura: a esperança ...



SemeiaSemeia tambémtambém parapara osos outrosoutros assimassim
comocomo semearamsemearam parapara ti!ti!

AA ascensãoascensão éé rude,rude, ee oo suorsuor inundaráinundará
muitasmuitas vezesvezes oo teuteu rosto,rosto, mas,mas, nono cimo,cimo,
verásverás brilharbrilhar aa grandegrande luz,luz, verásverás
despontardespontar nono horizontehorizonte oo SolSol dada
VerdadeVerdade ee dada Justiça!Justiça!

Livro Depois da Morte Livro Depois da Morte -- Léon Denis p. 144 Léon Denis p. 144 

A vida futura: a esperança ...A vida futura: a esperança ...


