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“A convivência humana é feita por meio de 
episódios conflitivos, por falta de maturação geral 
que favoreça o entendimento e a transação 
psicológica em termos de bem-estar para todos os 
parceiros.”

O ser consciente 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



Olhares de desprezo ou de inveja;
Atitudes de omissão;
Atitudes de opressão;
Ingratidão;
Traições;
Intrigas;
Indelicadezas;
Palavras que ferem, humilham...

Mágoa



“É compreensível o surgimento de uma certa 
frustração e mesmo de desagrado diante de 
confrontos e de agressões..., dando lugar  a mágoas, 
que são uma certa aflição de caráter transitório, não, 
porém, à instalação do ressentimento.” 

Conflitos Existenciais
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



Ressentimento é a mágoa que se guarda de uma 
ofensa; amarga e arraigada lembrança

 de uma injúria particular, 
da qual se deseja tirar satisfações. 



“Entre os tormentos psicológicos alienadores, a 
presença do ressentimento tem lugar de destaque... 
Ele se instala no solo fértil das emoções em 
descontrole aí engendrando males que terminam 
por consumir aquele que lhe dá guarida...”

O ser consciente
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



Causas do ressentimento 

“A queixa contumaz* procede, na sua essência, das 
fixações egóicas que predominam no comportamento.... 
Em face desse comportamento, acumula toxinas 
emocionais, avançando para a manutenção do 
ressentimento.”

Atitudes renovadas 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

*Teimosa, 
obstinada. EgoísmoEgoísmo



“O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que 
sois;  a não suportardes uma comparação que vos 
possa rebaixar; a vos considerardes tão acima dos 
vossos irmãos,... que o menor paralelo vos irrita e 
aborrece.”

Causas do ressentimento 

Um espírito protetor -Bordeaux, 1863 
O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap 9 item 9.

OrgulhoOrgulho



Melindre 

Pretensão 

Presunção 

Preconceito 

Indiferença 

Desprezo 

Personalismo 

Vaidade 

Inveja... 

Contrariedade



“Somos nós mesmos que nos iludimos, por querer 
que as criaturas dêem o que não podem e que ajam 
como imaginamos que devam agir.” 

Causas do ressentimento 

As dores da alma 
Hammed/Francisco do E. S. Neto

Ilusão



Achar que podemos controlar a vida de parentes e 
amigos; 

Escolher amizades inapropriadas;

Gostar de alguém imensamente e alimentar a ideia 
de que esse alguém possa corresponder ao nosso 
amor. 

Ilusão

As dores da alma 
Hammed/Francisco do E. S. Neto



“O ressentimento é fruto 
também da ausência de 

autoamor.” 

Autodescobrimento 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



Ressentimento e transtornos emocionais 

Sentimentos de antipatia, e animosidade 
crescente;

 Melancolia; 

Depressão como resultado da amargura;

Ansiedade pelo desejo de vingança;

Frustração e desinteresse pela existência física; 

Autodescobrimento - Conflitos Existenciais Joanna 
de Ângelis/Divaldo Pereira Franco



Considera-se desamada, transtorna-se 
emocionalmente, e sente-se perseguida;  

Está sempre em vigilância rigorosa em torno de 
tudo quanto lhe diz respeito; 

Em decorrência de suspeitas incoerentes mantém-
se armada, disparando petardos violentos contra 
todos.

Ressentimento e transtornos emocionais 

Autodescobrimento - Conflitos Existenciais Joanna 
de Ângelis/Divaldo Pereira Franco



“É nesse clima de fixação mental,... que se deixam 
tombar nas malhas nefastas de vin-culações 
psíquicas..., iniciando-se conúbios obsessivos de 
grave porte...” 

Conflitos Existenciais
 Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco

Obsessão!!



Estabelecida a sintonia o hóspede psíquico passa a 
realizar um processo hipnótico:
Ampliando a ideia da ocorrência; 
Aumentando-lhe a carga vibratória com o 

acumular de outras ocorrências já superadas;
Misturando os sentimentos da vítima e do algoz;
Produzindo alta carga de descompensação e-

mocional...

Ressentimento e obsessão

Conflitos Existenciais
 Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco



“Cultivando-se a raiva e convertendo-a em 
ressentimento, este descarrega vibrações vigorosas 
na corrente energética..., atingindo o arquipélago 
celular... Desarmonizando o ciclo vital...” 

Autodescobrimento
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 

Doenças físicas!!



Tumores de gênese desconhecida;

Transtornos neuróticos; 

Distúrbios gástricos de etiologia ignorada;

“Constituem somatização dos venenos do 
ressentimento.”

Consequências físicas do ressentimento

Autodescobrimento
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



Tem antídoto??

"Guardar ressentimento é como tomar veneno e 
esperar que a outra pessoa morra". 

William Shakespeare 



“Há, no entanto, eficiente antídoto, que não deve 
ser olvidado*, sempre que o  ressentimento ensaie 
instalar-se nas paisagens mentais... Tratase do 

Atitudes renovadas 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

perdão incondicional...”

*Esquecido





“Tudo o que vós quereis que os homens vos 
façam, fazei-lho também vós, porque esta é  a 
lei e os profetas.”  

                                                                         (Mateus, 7:12.)

Perdoar para ser perdoado!!



“Aquele dentre vós que 
estiver sem pecado, atire a 
primeira pedra.” 
                         (Jo, 8:7)

Jamais devemos julgar ou condenar quem 
quer que seja!!



“Mulher, onde estão os que te acusaram? 
Ninguém te condenou?” - Ela respondeu: 
“Não, Senhor.” Disse-lhe Jesus: “Também eu 
não te condenarei. Vaite e de futuro não 
tornes a pecar.”                    (João, 8:10 e 11.)

Autoperdão!!



 “O autoperdão é uma 
necessidade... Significa dar-se 
oportunidade de crescimento, 
de reparação dos prejuízos, de 
aceitação  das próprias 
estruturas, que deverão ser 
fortalecidas.”

Autodescobrimento
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



Autoperdão

Autoexame Autoconsciência

Arrependimento

Autoconfiança

Autoamor

Análise do erro

Ações de reparação

Atitudes de amor
Psicoterapia à luz do Evangelho de Jesus

Alírio de Cerqueira Filho



“Eu, porém, vos digo: “Amai os vossos 
inimigos; bendizei os que vos maldizem, fazei o 
bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos 
perseguem e caluniam, ...” 

                                                                           (Mateus, 5:44.) 

Amar os inimigos!!



“...Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós 
mesmos... 
não reconhecereis que fostes o agressor? 
não fostes quem atirou o primeiro golpe? 
não escapou alguma palavra injuriosa?  
não procedestes com toda a moderação 
necessária?...” 

Paulo, Apóstolo- Lion, 1861 
O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap 10 item 15



“Não pretendeu Jesus, 
assim falando, que cada um 
de nós tenha para com o seu 
inimigo a ternura que 
dispensa a um irmão ou 
amigo...”

Comentário de Allan Kardec
O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap 12 item 3



Amar os Inimigos é...

Não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos 
de vingança; 

Perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem 
condições...; 

Não opor nenhum obstáculo à reconciliação; 

Desejar-lhes o bem e não o mal; 

Comentário de Allan Kardec
O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap 12 item 3



Experimentar júbilo com o bem que lhes ad-
venha; 

Socorrê-los, em se apresentando ocasião; 

Abster-se de tudo o que os possa prejudicar; 

Retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a 
intenção de os humilhar.

Amar os Inimigos é...

Comentário de Allan Kardec
O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap 12 item 3



“Se, portanto, quando 
fordes depor vossa 
oferenda no altar, vos 
lembrardes de que o vosso 
irmão tem qualquer coisa 
contra vós, ...ide, antes, 
reconciliar-vos com o 
vosso irmão...”           

                     (Mateus, 5: 23 e 24.)

O sacrifício mais agradável a Deus é o do 
próprio ressentimento!!



“...Eu, porém, vos digo que 
não resistais ao mal que vos 
queiram fazer; que se 
alguém vos bater na face 
direita, lhe apre-senteis 
também a outra...”
                           (Mateus 5: 39.)

Jesus condena a vingança!!



“Graças a Deus, não me 
lembro de ter revidado a 
menor ofensa que sofri, 
certamente objetivando, todas 
elas, o meu aprendizado. E 
não me recordo de que tenha, 
conscientemente, magoado a 
quem quer que fosse.”



O perdão na família 

“ O lar... quase sempre se apresenta como um 
campo de batalha no qual espíritos litigantes, 
adversários de ontem..., reencontram-se para as 
transformações emocionais que se fazem 
necessárias...”

Constelação familiar 
Joanna de Ângelis



“O lar é um excepcional 
lugar para reajustes do 
passado  longínquo e um 
grande laboratório para se 
praticar o perdão.”

Educação dos sentimentos
Jason de Camargo 

O perdão na família 



Instrumentos úteis ao 
perdão!



“Detém-te no lado melhor das situações e 
das pessoas...” 

Tensão Emocional
Emmanuel/Chico Xavier 

“...Embora o coração humano seja um abismo de 
corrupção, sempre há, nalgumas de suas dobras 
mais ocultas, o gérmen de bons sentimentos,...” 

Dufêtre, bispo de Nevers- Bordeaux 
O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap 10 item 18

Compaixão



“Se alguém se sente atingido por uma injustiça ou 
agressão, por uma onda perturbadora ou inamistosa, de 
imediato corrija a sintonia mental e mude a faixa de 
pensamento...” 

Autodescobrimento 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

“... Esquecendo o que te pareça 
inconveniente ou desagradável.” 

Não fixação!!



“... Esse terrível gigante da alma se apequena e se 
dilui, desaparece, a partir do momento em que deixa 
de receber os alimentos de manutenção pela ideia 
fixa...”

Não dar tanta importância a um evento 
é decretá-lo com o tempo 

ao esquecimento!!

O ser consciente
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“O conhecimento espírita, é o mais eficiente para a 
edificação moral, defluente da conscientização de que o 
avanço é inevitável e a repetição das atitudes infelizes 
constitui estagnação e fracasso. As diferenças de 
opinião, os insultos e agravamentos devem ser 
considerados... como testes ao aprimoramento 
espiritual...”  

Atitudes renovadas 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Conhecimento da Doutrina Espírita!!



Retire o perdão do patamar das coisas 
inacessíveis e muito elevadas;

Prece;

Meditação.





“O perdão beneficia aquele 
que perdoa, por propiciar-lhe 
paz espiritual, equilíbrio e-
mocional e lucidez mental...” 

Florações Evangélicas
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Para além do 
ressentimento...



A outra face
Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco

Música: Alpha/Vangelis
Imagens: Internet



Aprende a 
dominar os impulsos da ira, 
porque a existência terrestre 

não é uma viagem deliciosa ao 
país róseo da

 alegria sem-fim.



Esforça-te por 
compreender o outro lado,

 a forma como os outros 
encaram as mesmas 

ocorrências.



Luta por vencer a arrogância, porque todos os 
Espíritos que anelam pela paz e pela vitória das 

paixões têm, como primeiro desafio, a 
superação dos sentimentos inferiores.



Se alguém te aflige, é 
porque se encontra 

necessitado de ajuda 
e não de combate, é a 
sua forma de chamar 

atenção para a sua 
solidão e angústia.



Fogo com fogo aumenta o incêndio devorador. 
Treina colocar no braseiro a

 água da paz. 



Não foi por outra razão que Jesus propôs:
- Não resistais ao homem mau, mas a 
qualquer que vos bater na face direita, 

oferecei-lhe também a outra. 



Oferecer a outra face é 
mais do que expor o lado 
contrário, a fim de sofrer 

nova investida da 
perversidade. Trata-se da 

face moral... que se 
encontra oculta, aquela 

rica de sentimentos 
elevados.



Ninguém é o que 
apresenta 

exteriormente. Tanto 
existem conteúdos 

cruéis ocultos..., como 
sentimentos relevantes 

e bons.



Ao seres alcançado por qualquer ocorrência 
desagradável, que te golpeie a emoção... ao 

invés de reagires, desvela a outra face, a 
do amor, da compaixão, da misericórdia, 

agindo com serenidade.



A outra face é o anjo adormecido nas paisagens 
luminescentes do teu mundo interior. 

Ali possuis tesouros de amizade e de ternura 
que desconheces.



O bem é a meta que 
todos devemos alcançar. 

Não te permitas, 
portanto, perturbar pelas 

emoções doentias e 
viciosas que te 

consomem.



És responsável pelos teus atos, 
qual semeador que avança, seara 
dentro, atirando os grãos que irão 

germinar com o tempo.



Necessário cuidar do tipo 
das sementes que serão 

distribuídas pelas tuas mãos. 
Semeia bondade e colherás 

alegria de viver, nunca 
revidando mal por mal.



A outra face encontra-se coberta por 
camadas de experiências desastrosas. 

Retira esse lixo mental e permite que se 
apresente irisada de sol espiritual a outra 

face...



... Para que o amor real seja a marca do teu 
comportamento em qualquer circunstância ou 

ocorrência difícil.
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