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“O ser humano, enquanto reencarnado na Terra, da 
Vida possui um conhecimento limitado, o que o impede 
de compreender em profundidade os múltipos 
acontecimentos que dizem respeito à sua existência.” 

Diretrizes para o êxito
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



Desgraça: 
Acontecimento lamentável, 
infortúnio, infelicidade, 
calamidade... 



“Ninguém atravessa os 
caminhos humanos isento 
dos sofrimentos... das 
injunções defluentes da vida 
na Terra, planeta de provas e 
de expiações por enquanto...”

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



Angústia e vazio existencial; 
Enfermidades degenerativas cruéis; 
Fome, abandono, injustiças sociais;
Conflitos e dores morais; 
Doenças, calamidades, guerras, separações;
Desencarne de pessoas muito queridas;
Distúrbios de conduta, transtornos psiquiátricos;
Relacionamentos afetivos, sociais, comerciais, 

nem sempre coroados de bênçãos...

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“No mundo tereis aflições...”
(Jo, 16: 33)

 “Se me amais, guardai os meus 
mandamentos; e eu rogarei a meu Pai e ele 

vos enviará outro Consolador...” 
(Jo, 14: 15-16)



“O Espiritismo é O Consolador, sem dúvida, que Jesus 
prometeu. Veio para enxugar lágrimas, mas sobretudo 
para erradicar a causa das lágrimas, orientando as 
pessoas... de modo que evitem comprometimentos 
negativos...”

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



Qual é a causa dos nossos infortúnios? 
Por que uns sofrem mais que os outros diante de um 

mesmo acontecimento lamentável?
Como nós Espíritas devemos interpretar os 

acontecimentos que são considerados desgraças? 
O que podemos fazer para manter a confiança, a 

esperança, a fé, o ânimo diante do sofrimento?
Há algum benefício nas calamidades? 
Qual é a desgraça real? Como evitá-la?



Causa das aflições

“De duas espécies são as vicissitudes da vida... 
promanam de duas fontes bem diferentes... Umas 
têm sua causa na vida presente; outras, fora desta 
vida.”

O Evangelho segundo o Espiritismo –Cap. 5, item 4
Allan Kardec



 “... Remontando-se à origem dos males terrestres, 
reconhecer-se-á que muitos são consequência 
natural do caráter e do proceder dos que os 
suportam.” 

O Evangelho segundo o Espiritismo –Cap. 5, item 4
Allan Kardec

Causas atuais das aflições



Imprevidência, orgulho, ambição, falta de 
ordem, de perseverança; 
Uniões desgraçadas, porque resultaram de um 

cálculo de interesse e nas quais o coração não 
tomou parte alguma;
Doenças e enfermidades decorrentes dos 

excessos de todo gênero;
Pais infelizes com seus filhos, porque não lhes 

combateram desde o princípio as más tendências;...

Causas atuais das aflições

O Evangelho segundo o Espiritismo –Cap. 5, item 4
Allan Kardec



“Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é 
o homem, outros há também aos quais, pelo menos 
na aparência, ele é completamente estranho e que 
parecem atingi-lo como por fatalidade...”

O Evangelho segundo o Espiritismo –Cap. 5, item 6
Allan Kardec



A perda de entes queridos e a dos que são o 
amparo da família;

Os acidentes que nenhuma previsão poderia 
impedir; 

Os reveses da fortuna, que frustram todas as 
precauções;

Os flagelos naturais; 

As enfermidades de nascença;

Crianças que morrem em tenra idade e da vida só 
conheceram sofrimentos...

O Evangelho segundo o Espiritismo –Cap. 5, item 6
Allan Kardec



“Por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem 
uma causa,... se esse mal não o fizemos na presente 
vida, tê-lo-emos feito noutra...”

O Evangelho segundo o Espiritismo –Cap. 5, item 6
Allan Kardec

Causas anteriores das aflições



“... São provas impostas por Deus, ou que vós 
mesmos escolhestes como Espíritos, antes de 
encarnardes, para expiação das faltas cometidas em 
outra existência...”

O Livro dos Espíritos- resposta à q. 984
Allan Kardec

Causas anteriores das aflições



“Se Deus julgou 
conveniente lançar um véu 
sobre o passado, é porque 
isso deve ser útil.”

O esquecimento do passado

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 5, item 11
Allan Kardec



Resumindo...

“...O homem, pela  ação
 de uma rigorosa justiça
 distributiva, sofre o que 
fez sofrer aos outros...” 

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 5, item 7
Allan Kardec



Atenção!

“Não há crer, no entanto, que todo sofrimento 
suportado neste mundo denote a existência de uma 
determinada falta. Muitas vezes são simples provas 
buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e 
ativar o seu progresso...”

O Evangelho segundo o Espiritismo –Cap. 5, item 9
Allan Kardec



“Que remédio, então, 
prescrever aos atacados 
de obsessões cruéis e de 
cruciantes males? Só um é 
infalível: a fé, o apelo ao 
Céu...”  

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 5 ,item 19
Santo Agostinho. Paris, 1863

O auxílio do alto



“A prece não poderá afastar os dissabores e as 
lições proveitosas da amargura,... mas deve ser 
cultivada no íntimo, como a luz que acende para o 
caminho tenebroso...” 

O Consolador- q.245
 Emmanuel/Francisco C. Xavier

O auxílio do alto



“...Todos estais na Terra para 
expiar; mas, todos, sem 
exceção, deveis esforçar-vos 
por abrandar a expiação dos 
vossos semelhantes...”

Ante as desgraças... dos outros!

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 5, item 27
Bernardino, Espírito protetor. Bordeaux, l863



 “...Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto 
que as dores deste mundo são o pagamento da dívida 
que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair; 
suportadas pacientemente..., vos poupam séculos de 
sofrimentos na vida futura.”

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 5, item 12
Allan Kardec

Resignação

“Bem-aventurados os aflitos, pois que 
serão consolados...” Mt, 5:4



A situação difícil…

É apenas um ponto muito pequeno no infinito de 
nossa vida;
Não somos vítimas da vida. Estamos diante das 

consequências dos males que produzimos;
Nos encontramos em processo de reeducação, 

tendo oportunidade de acertar nossos débitos pa-ra 
com a vida;... 



“A verdadeira 
infelicidade não é 
aquilo que os homens, 
ou seja, os infelizes, 
supõe...” 

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 5, item 24 
Delfina de Girardin. Paris, 1861 

A verdadeira infelicidade



“...Dizei-me se um acontecimento, considerado ditoso 
na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não 
é, realmente, mais desgraçado do que outro que a 
princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o 
bem?”

A verdadeira infelicidade

O Evangelho segundo o Espiritismo –Cap. 5, item 24 
Delfina de Girardin. Paris, 1861 



“Frequentemente, a morte prematura é um grande 
benefício que Deus concede àquele que se vai e que 
assim se preserva das misérias da vida  ou das 
seduções que talvez lhe acarretassem à sua 
perdição...” 

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 5, item 21 
Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Paris,1863 



“Desgraças econômicas... representam convite a outro 
tipo de experiência, após a abastança, pela qual aprende-
se  a valorizar tudo quanto está ao alcance das mãos e do 
coração...”

Diretrizes para o êxito
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“As aflições decorrentes de enfermidades e de 
solidão, de traições e de desprezos, se bem 
consideradas convertem-se em bênçãos de 
irrecusável poder no processo de... espiritualização 
do ser humano.”

Diretrizes para o êxito
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“Estando em um mundo organizado conforme as leis da 
matéria... continuamente estão ocorrendo mudanças de 
estrutura, ... fenômenos destrutivos na forma... Sempre 
com finalidade de promoção do Espírito encarnado.”

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Calamidades naturais



“Sem nenhuma apolo-
gia ao sofrimento, é in-
contestável o benefício
de que ele se reveste no
processo  da   evolução 
da criatura humana...”

Atitudes renovadas
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



Tem sido ele que o vem arrastando pelo caminho 
da ascensão intelecto-moral; 

Convida à reflexão, à análise dos objetivos reais 
da viagem corporal;

Dobra a cerviz* dos soberbos, anulando-lhes toda 
a prepotência e fereza...

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

*Nuca

O sofrimento é um mal que faz bem



“...Somente através da 
recuperação do respeito a 
mim mesmo, no pagamento 
de meus débitos, é que 
poderei empreender a recon-
quista de minha paz...”

O sofrimento é um mal que faz bem

Ação e Reação- Druso
André Luiz/Chico Xavier



“Uma atitude lúcida deve oferecer ao indivíduo o 
sentimento de gratidão pela ocorrência do sofrimento, 
chegando até mesmo a amá-lo, em razão dos benefícios 
que proporciona.”

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“Infortúnios, desgraças, aflições reais são aquelas que 
se propiciam ao próximo, quando... as criaturas 
constroem a sua felicidade sobre os escombros daquela 
que pertencia aos outros.”

Diretrizes para o êxito
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Qual é a desgraça real?



Música: A verdadeira resignação
Autor: Jonas Demeneghi

Imagens: Internet



Olhar pro céu, e saber que o Pai   
Também está a olhar por nós    

Sentir a segurança mesmo sem ouvir Sua voz



É preciso crer no amor de 
Deus   

Que tudo fez pra amar e 
ser feliz  



E diante da dor, do desamor   
Quando tudo parece que desabou     

Com resignação, em paz seguirei



Como centelha divina na estrada do amor   
Sou herdeiro de mim, rumo ao Pai Criador    

Livre pra escolher, lutar e crescer   
Errar, voltar, renascer   



Já é hora de ver a mensagem nascer   
No teu coração   

A mensagem do amor que leva embora a dor   
E traz resignação



Olhar pro céu, e saber que o Pai   
Também está a olhar por nós    

Sentir a segurança mesmo sem ouvir Sua voz



É preciso crer no amor de Deus   
Que tudo fez pra amar e ser feliz  



E diante da dor, do desamor   
Quando tudo parece que desabou     

Com resignação, em paz seguirei



Como centelha divina na estrada do amor   
Sou herdeiro de mim, rumo ao Pai Criador    

Livre pra escolher, lutar e crescer   
Errar, voltar, renascer   



Já é hora de ver a mensagem nascer   
No teu coração   

A mensagem do amor que leva embora a dor   
E traz resignação



"Espera pelo ama-nhã, 
quando o teu dia se te 
apresente som-brio e 
apavorante. Se te 
parecem insupor-táveis 
as dores, lem-brate de 
Jesus, ora, aguarda e 
confia.”

Após a tempestade
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“Vinde a mim todos vós que estais 
 cansados e feridos que eu 

vos aliviarei” Mt, 11:28
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