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O que é egoísmo?
Olhar para si mesmo em primeiro lugar.
        

Agir em benefício próprio acima de tudo. 

Voltar os interesses para o epicentro do seu “eu”.

Cairbar Schutel- Fundamentos da Reforma Íntima 
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Por que doença “da alma”?
Causas

Sintomas 

Tratamento

Cura 

Complicações
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Qual a causa do nosso egoísmo?

“O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num 
sentimento natural: o instinto de conservação. (... ) De 
nenhum modo Deus criou o homem egoísta e 
orgulhoso; criou-o simples e ignorante; foi o homem 
que se fez egoísta e orgulhoso exagerando o instinto que 
Deus lhe deu para a sua conservação.”

Allan Kardec -Obras Póstumas
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Essa doença é grave?

      Questão 785 : Qual o maior obstáculo ao progresso?

“O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, 
porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira 
vista, parece mesmo que o progresso intelectual 
reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo 
a ambição e o gosto das riquezas (...).”

 

Allan Kardec – O Livro dos Espíritos
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Essa doença é grave?

Questão 913: Dentre os vícios, qual o que se pode 
considerar radical?

“Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva 
todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo 
de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, 
não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o 
mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a 
causa (...).”

Allan Kardec – O Livro dos Espíritos
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Quais são os sintomas?

O egoísmo leva a criatura a fixar-se em si somente, 
a querer todas as vantagens e benefícios para si ou 
primeiramente para si, sem qualquer cogitação para com 
as necessidades dos outros. Desperta na criatura o apego 
patológico às pessoas, aos bens materiais, às situações. 
Produz frieza emocional, distanciamento das privações 
dos outros, indiferença.
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Consequências do egoísmo 
  Insatisfação porque deseja ter sempre mais e isso não 

tem limites, vazio existencial, incapacidade de se 
relacionar, repressão dos sentimentos de amor e de 
fraternidade e a inconsciência de uma vida interna e 
eterna. O medo de perder o que possui leva à 
desconfiança em relação aos amigos e conhecidos e ao 
isolamento.

 “A pessoa termina possuída por aquilo que deseja 
possuir”.(Izaías)

Hammed -As dores da alma.
Izaías  Claro-Depressão: causas, consequências e tratamento.

Egoísmo, doença da alma



Egoísmo e Materialismo

 A crença de tudo acabar para o homem depois da 
morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da 
vida corporal, leva-o a considerar como um disparate o 
sacrifício do seu bem-estar presente, em proveito de 
outrem; donde a máxima: “Cada um por si durante a 
vida terrena, porque com ela tudo se acaba (...).”
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(...)A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, 
ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser. 
Para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos 
sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã, talvez, já 
nada sejamos? A negação do futuro, a simples dúvida 
sobre outra vida, são os maiores estimulantes do 
egoísmo, origem da maioria dos males da Humanidade.

Allan Kardec  -O Que é o Espiritismo
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Qual o Papel do Espiritismo?
Questão 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo?

“De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais 
difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da 
matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo 
de sua origem, não pôde libertar-se (...) O egoísmo se 
enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante 
sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão, que 
o Espiritismo vos faculta, do vosso estado futuro, real e não 
desfigurado por ficções alegóricas.(...)”
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 Allan Kardec – O Livro dos Espíritos



799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir 
para o progresso?

“Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da 
sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se 
encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida 
futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá 
melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu 
futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, 
ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir 
como irmãos.”

Qual o Papel do Espiritismo?
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 Allan Kardec – O Livro dos Espíritos



Por onde começar?

Reeducação
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“Tratai todos os homens da mesma 
maneira que gostaríeis que eles vos 
tratassem.”(Lc, 6:31)



“A terapia eficiente para tão terrível flagelo é o 
altruísmo por desenvolver os sentimentos superiores 
que defluem da razão e do discernimento, ampliando as 
possibilidades de crescimento interior de cada um no 
rumo do infinito.”

Tratamento

Joanna de Ângelis- Jesus e o Evangelho à luz da 
psicologia profunda



“Amar ao próximo como a si mesmo; fazer aos outros 
o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão 
mais completa da caridade, pois resume todos os 
deveres em relação ao próximo.”

O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. 11, item 4 
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Crianças

Questão 383. Qual, para este, a utilidade de passar 
pelo estado de infância?

“Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o 
Espírito, durante esse período, é mais acessível às 
impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o 
adiantamento, para o que devem contribuir os 
incumbidos de educá-lo.”

Allan Kardec- O Livro dos Espíritos
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Altruísmo nas crianças
 Dar à criança pequenas tarefas em casa, de acordo 

com suas habilidades. Ex.: guardar os brinquedos, 
arrumar a cama, secar a louca, levar a roupa suja para 
o tanque, tirar o lixo para fora. 
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 Doar brinquedos, roupas em bom estado.

 Participar de eventos filantrópicos/beneficentes.



 Se temos animais domésticos definir um tempo para 
que a criança se envolva com ele diariamente: 
brincando, passeando, limpando o pratinho da comida 
e da água, repondo comida e água, limpando gaiola, 
trocando a água do aquário.

 Propor um período para juntos fazer o “balanço do 
dia”: momento em que cada um fala um pouco do que 
fez, das coisas boas e das dificuldades que surgiram.
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Altruísmo nas crianças

 Nunca esquecer a soberania do exemplo. Mil palavras 
ficam vazias se nas atitudes contrariamos aquilo que 
falamos.
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 Convidar as crianças a observar, contemplar a 
natureza, a criação de Deus, desenvolvendo nelas 
um sentimento de proximidade com o Criador e 
toda Sua obra, assim a criança dá-se conta que não é 
única no mundo.



Cura do egoísmo

Questão 116. Haverá Espíritos que se conservem 
eternamente nas ordens inferiores?

“Não; todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, 
mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez 
dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir 
seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão 
grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós 
mesmos?”

Allan Kardec- O Livro dos Espíritos
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Recomeçar



Desafios

1- No trânsito -  Respeitar a faixa de segurança. Auxiliar, 
aguardando, quando alguém deseja entrar ou sair de um 
estacionamento. 
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2- No ambiente de trabalho, na escola - Fazer um  pouco 
além de nossa “obrigação”. Estar atento para prestar um 
pequeno auxílio na tarefa do colega. 
Lembrar que diferenças não são defeitos e que aceitar não 
significa concordar.



3- Na família - Perguntar àqueles que convivem 
conosco como foi o dia, os desafios que teve, se 
podemos ser úteis em algo.

   Tentar entender o pensamento do outro, não 
impor nossa ideia. Aprender a ouvir.

   Rever algo que tenho contra alguém. Receber as 
críticas e queixas até daqueles que nos parecem 
despreparados para fazê-lo.

Desafios



Desafios
4- Com os vizinhos - Oferecer a lixeira da sua calçada. 
Varrer a calçada dele também. 
     Oferecer um pão caseiro ou um pedaço do bolo 
novinho.  Fazer uma visita.
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5- Com os mais necessitados materialmente que nós - 
Receber o irmão que bate a nossa porta com um sorriso.    
Perguntar como está sua vida, consolá-lo, lembrando o 
amor de Deus.
    Sempre ofertar algo demonstrando reconhecer o seu 
valor e suas necessidades.



Desafios

6- Com a natureza - Apesar daquele banho demorado ser 
muito gostoso, utilizar menos tempo a fim de poupar água 
e energia.
  Ao chegar em casa procurar dar uma atenção  às plantas e 
aos animais que acolhemos em nosso lar.
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“Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que 
pudésseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os 
que a possuem hajam de ser salvos; é que, ajudando-vos a 
compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores 
cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, 
observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que 
verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a 
mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade 
são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que 
pertençam. 

Paulo, o apóstolo. (Paris, 1860.)

Allan Kardec- O Evangelho segundo o Espiritismo
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