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Prova 

Teste, experiência, exame…

Ação ou meio de pôr à prova a 
constância, a resignação, a 
virtude. 



  

Expiação

Reparação ou sofrimento pelo 
qual se expia uma falta…



  

Bem-aventurados os Aflitos
Ese Cap. 5

“Bem-aventurados os que choram, pois 
serão consolados. Bem-aventurados os 
que têm fome e sede de justiça, pois 
serão saciados. Bem-aventurados os que 
sofrem perseguição por amor à justiça, 
porque deles é o reino dos Céus.” Mateus 5:5-10 



  

Objetivo da Encarnação – LE 132

 “A Lei de Deus lhes impõe a encarnação 
com o objetivo de fazê-los chegar à 
perfeição. Para uns é uma expiação; 
para outros é uma missão. Mas, para 
chegar a essa perfeição, devem 
sofrer todas as tribulações da 
existência corporal: é a 
expiação.”…



  

Objetivo da Encarnação – LE 132

 …“A encarnação tem também 
um outro objetivo: dar ao 
Espírito condições de cumprir 
sua parte na obra da criação.”…



  

LE 991 - Qual a conseqüência do 
arrependimento na vida espiritual? 

 “O desejo de uma nova encarnação 
para se purificar. O Espírito 
compreende as imperfeições que o 
impedem de ser feliz e por isso 
anseia por uma nova existência em 
que poderá reparar suas faltas.”



  

LE 992 – E o arrependimento   
  ainda na vida física?

 “É um começo de progresso, já na 
vida presente, se houver tempo de 
reparar suas faltas. Quando a 
consciência aponta um erro e 
mostra uma imperfeição, sempre 
se pode melhorar.”



  

…
 “O Espírito, no mundo espiritual, toma 

conhecimento, por um lado, de todas as 
suas existências passadas e, por outro, vê 
o futuro prometido e avalia o que falta 
para o atingir. Como um viajante que 
chega ao alto de uma montanha, vê o 
caminho já percorrido e o que falta 
percorrer para atingir seu objetivo.” A.K. 975 



  

Após a Tempestade… 
Joanna/Divaldo - Cap. 11 p. 55

 “Provas e expiações de qualquer monta 
são necessidades elaboradas por nós 
próprios, a fim de repararmos as faltas 
cometidas, encontrando na dor que se 
deve superar, os recursos valiosos para 
a libertação dos gravames inditosos e a 
paz da consciência.”



  

…
 “O verdadeiro infortúnio pode ser 

encontrado na ausência da fé em Deus 
com o impositivo de prosseguir-se 

caminhando entre dores e 
desesperações sem os arrimos da 

crença e da esperança.”
 Após a Tempestade… Joanna de Ângelis - Cap. 11, p. 56. 
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