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Coragem na doença

“Mesmo o mais forte e 
saudável corpo não está 
ileso de enfrentar 
enfermidades.”  

Josué

Josué
Psicografado em 17.08.12 



“Há as enfermidades de grande intensidade, que 
desafiam cientistas brilhantes e médicos dedicados. 
Sua gênese transcende a localização física no órgão 
e adentra ao perispírito, marcado pela lei de causa e 
efeito.                                        

Josué
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“Estes registros cármicos 
precisam, no devido tempo, 
drenarem no corpo a sua 
carga vibratória.”         

                                                  Josué
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Corpo “Exaustor” do Espírito



“Todas as doenças dificilmente curáveis significam 
sanções instituídas pela Misericórdia Divina, porta a 
dentro de Justiça Universal, atendendo-nos aos 
próprios rogos.”

Evolução em dois mundos
André Luiz/Francisco C. Xavier 
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“Somente há doenças, 
porque há doentes, isto é, 
a doença é um efeito de 
distúrbios profundos no 
campo da energia 
pensante ou Espírito.” 
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O homem integral 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



“Existem processos de instalação de enfermidades 
que não tem procedência nos atos perturbadores do 
passado... Trata-se de Espíritos fortes que elegeram 
o sofrimento a fim de poderem ensinar resignação e 
coragem.”

Sendas Luminosas
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 
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“As enfermidades fazem 
parte da programação 
natural da vida... das 
necessidades evolutivas do 
Espírito.”
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Vitória sobre a depressão
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



“Desde que admita a existência de Deus, ninguém o 
pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele 
necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, 
toda a bondade, sem o que não seria Deus... Logo, as 
vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois 
que Deus é justo, justa há de ser essa causa.”

O Evangelho segundo o Espiritismo - Cap. V, item 3 
Allan Kardec
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Esquecimento 
do passado 
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“As dores deste mundo são o pagamento da dívida 
que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair; 
suportadas pacientemente na Terra, essas dores vos 
poupam séculos de sofrimentos na vida futura.” 

O Evangelho segundo o Espiritismo - Cap. V, item 12 
Allan Kardec
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“Tal o sentido das palavras: 
Bem-aventurados os 
aflitos, pois que serão 
consolados. São ditosos, 
porque se quitam e porque, 
depois de se haverem 
quitado, estarão livres.”
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O Evangelho segundo o Espiritismo - Cap. V, item 12 
Allan Kardec



“Se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos 
com resignação e como algo que devemos ter 
merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova 
dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que 
devíamos colher do sofrimento.”

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

Coragem na doença



 “O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de 
suas provas, conforme o modo por que encare a vida 
terrena...  Aquele que a encara pelo prisma da vida 
espiritual... a vê como um ponto no infinito... Resulta 
ser diminuída a importância das coisas deste 
mundo... a receber atenuada a impressão dos reveses 
e das decepções que experimente.”

O Evangelho segundo o Espiritismo - Cap. V, item 13 
Allan Kardec
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“A fé é o remédio seguro 
do sofrimento; mostra 
sempre os horizontes do 
infinito diante dos quais se 
esvaem os poucos dias 
brumosos do presente.”       
                                                          
                       

                          

Santo Agostinho

O Evangelho segundo o Espiritismo - Cap. V, item 19 
Allan Kardec
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 “Diante da enfermidade que não cede... agravando-
se gradativamente, ainda resta o recurso da fé. Não 
somente a esperança na cessação dos sinais e 
sintomas, mas a fé na redenção do Espírito, que 
enfrenta dura prova em caráter expiatório.”

Josué
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“A oração não deve ser encarada como um recurso 
que elimina o sofrimento, mas como terapêutica 
valiosa para a vitória sobre o mesmo... adquirindo 
forças morais e físicas, emocionais e psíquicas para 
os enfrentamentos.”
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Vitória sobre a depressão
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



“Olha que já estás curado; 
não peques mais, para que 
não te suceda coisa pior.”  
                    

Jesus
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 “Que o homem comum 
se liberte da enfermidade, 
mas é imprescindível que 
entenda o valor da saúde.”
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Pão Nosso
Emmanuel/Francisco C. Xavier 



“Ante qualquer enfermidade procurar o auxílio do 
conhecimento médico... fortalecer a fé e aproximar-
se da Espiritualidade, que nos conforta e... em 
algum momento, nos receberá na continuidade da 
vida que virá. 

Coragem e fé. Fé para manter  a coragem.”

Josué 
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“Vinde a mim e eu vos 
aliviarei. 

Tomai sobre vós o meu 
jugo; recebei o meu 

fardo e aprendei comigo 
que sou manso e 

humilde de coração”. 
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