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Léon Denis
(Foug 1846 – Tours 1927) 

“Quem é que... nunca 
interrogou à natureza e ao seu 
próprio coração, perguntando-
lhes o segredo das coisas, o 
porquê da vida, a razão de ser 
do universo?... Não seria um 
ser humano... se não tivesse 
considerado, algumas vezes, 
esses tremendos problemas.”
                    O porquê da vida



Qual o sentido da vida? 

“Estudo de problemas fundamentais re-
lacionados à existência, ao conhecimento, à 
verdade, aos valores morais... com ênfase em 
argumentos racionais.” 

Espiritismo

Ciência

Religião

Filosofia



Filósofos da Antiguidade 

Aquisição da felicidade

“Estado de satisfação devido à 
situação do mundo.” 

Qual o sentido da vida? 



“Em face da educação tradicional, acredita-se que a 
conquista da felicidade é o máximo a que se deve 
aspirar... Felicidade como sendo o prazer de possuir e 
de desfrutar, de alcançar o triunfo pessoal... o poder 
de qualquer espécie... social, político, religioso, 
artístico, cultural...” 

Entrega-te a Deus
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



üAlegrias momentâneas, vaidades atendidas... logo 
dão lugar a buscas por mais prazer...

üAs metas profissionais, sociais, econômicas, 
quando são alcançadas, após as alegrias iniciais, 
facultam frustração e ampliam o quadro de outras 
ambições.

Entrega-te a Deus
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

“Equivalente à água do mar, que ao ser sorvida 
não aplaca a sede, dando lugar a mais 
necessidade em razão de ser salobra.” 



üO consumismo tão arbitrário quão perverso;

üA ausência dos sentimentos de nobreza; 

üDias de utopia, nos quais se vale pelo que se 
apresenta e não pelo que se é;

üOs ideais que trabalham as forças morais cedem 
lugar aos prazeres ligeiros e frustrantes; 

üO cárcere do relógio; 

üExige-se que todos se encontrem em intérmino 
banquete de alegrias...

Atitudes renovadas
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“É inevitável, nesta cultura pagã e perversa, a 
presença do vazio existencial nas criaturas humanas, 
suas grandes vítimas... O vazio existencial consome o 
ser e atira-o na depressão, empurrando-o para o 
suicídio.” 

Atitudes renovadas
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Doenças físicas e mentais, abuso de drogas, 
alcoolismo, depressão e suicídio



Qual o sentido da vida? 

“O que importa saber antes de tudo é o que somos, de 
onde viemos, quais são os nossos destinos. As ideias 
que fazemos do Universo e suas leis... é que determina 
os deveres; mostra o caminho a seguir, as resoluções a 
adotar.”

O porquê da vida... 
Léon Denis



“A alma contém, no estado virtual* o princípio de 
todos os seus desenvolvimentos futuros. Está destinada 
a tudo conhecer, a tudo conquistar... Poderia a alma, 
em uma vida única, desenvolver seu entendimento,... 
assimilar todos os elementos da sabedoria, da 
santidade...?” 

O problema do ser, do destino e da dor
 Léon Denis

*Como faculdade; 
Não exercido…



“A razão de ser da vida, 
não é a felicidade 
terrestre – como muitos 
acreditam erroneamente 
–, mas o aperfeiçoamento 
de cada um de nós...”

O problema do ser, do destino e da dor
 Léon Denis



Qual o objetivo da 
encarnação dos Espíritos?

 “Deus lhes impõe a 
encarnação com o fim de 
fazê-los chegar à perfei-
ção... tem também um outro 
objetivo: dar ao Espírito 
condições de cumprir sua 
parte na obra da criação.”

O Livro dos Espíritos- Q. 132
Allan Kardec



“Por seus próprios méritos e esforços... libertar-se um 
pouco mais todos os dias do domínio das paixões... das 
sugestões do egoísmo... resgatar-se pouco a pouco de 
suas fraquezas, de sua ignorância, ajudando seus 
semelhantes a se resgatarem por sua vez...: eis o papel 
destinado a cada alma.”

O problema do ser, do destino e da dor
 Léon Denis

Qual o sentido da vida? 



ü No contexto em que estamos;

ü Nas pequenas como nas grandes coisas;

ü Nas várias situações que nos colocam à prova;

ü Nas situações dolorosas.

“Libertar-se um pouco mais todos os 
dias do domínio das paixões.” 

Qual o sentido da vida? 

“Resgatar-se pouco a pouco de 
suas fraquezas.”



“Ajudando seus semelhantes a se 
resgatarem por sua vez.” 

Qual o sentido da vida? 

“É importante, sem dúvida, atuar-se, realizando o 
trabalho do Bem... A maneira como se deve realizá-lo, 
atribuindo qualificação emocional superior, constitui o 
melhor recurso para se lograr êxito em uma existência 
desafiadora.”

Liberta-te do mal
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“Consciente da própria 
responsabilidade, o indi-
víduo compreende que 
todas as circunstâncias com 
que se depara fazem parte 
do programa a que se 
encontra vinculado...”

Entrega-te a Deus
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco 



“O trânsito pela reencarnação enseja* ao ser o 
desenvolvimento dos valores éticos... Quando 
entorpecida a consciência, antes lúcida, o indivíduo 
deixa-se conduzir através do mergulho nas distrações... 
olvidando as qualidades superiores...”

O ser consciente
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Aprender a renunciar!

*Dar oportunidade



“Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é 
que este é o instrumento, por excelência, da educação 
e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele 
permaneceria retardado nos caminhos da 
sensualidade...” 

O problema do ser, do destino e da dor
 Léon Denis

Todo sofrimento é processo 
educativo!



Viktor Emil Frankl
(Viena 1905-1997)

O que a vida quer de mim?
O que a vida quer me ensinar? 



“Pouco a pouco a alma se eleva e,... nela fica 
acumulada uma soma sempre crescente de sabedoria e 
de virtude; ela se sente mais estreitamente ligada aos 
seus semelhantes... com seu meio social e planetário.”

O problema do ser, do destino e da dor
 Léon Denis

O Homem de Bem



O Homem de Bem
üCumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na 
sua maior pureza; 

üInterroga a consciência sobre seus próprios atos;

üDeposita fé em Deus;

üColoca os bens espirituais acima dos bens 
temporais...

O Evangelho Segundo o Espiritismo- cap. 17 item 3 
Allan Kardec 



üSabe que todas as vicissitudes da vida, todas as 
dores, todas as decepções são provas ou expiações e as 
aceita sem murmurar;

üFaz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma;

üRetribui o mal com o bem;

üToma a defesa do fraco contra o forte;

üRespeita nos outros todas as convicções sinceras...

O Homem de Bem

O Evangelho Segundo o Espiritismo- cap. 17 item 3 
Allan Kardec 



O Evangelho Segundo o Espiritismo- cap. 17 item 3 
Allan Kardec 

     “Não ficam assim 
enumeradas todas as 
qualidades que distinguem 
o homem de bem; mas, 
aquele que se esforce para 
possuí-las, está no caminho 
que a todas as demais 
conduz.”



É invariável o número das 
encarnações para todos os 
Espíritos? 

“Não; aquele que caminha 
depressa, a muitas provas 
se forra...” 

O Livro dos Espíritos- Q. 169
Allan Kardec

“Não tenhamos pressa, mas não 
percamos tempo.” 

José Saramago 



O que fica sendo o 
Espírito depois da sua 
última encarnação? 

“Espírito bem-
aventurado; puro 

Espírito.”

O Livro dos Espíritos- Q. 170
Allan Kardec



Em que consiste a felicidade dos bons Espíritos? 

“Em conhecerem todas as coisas; em não sentirem 
ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem 
qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos 
homens...”

O Livro dos Espíritos- Q. 967
Allan Kardec

O sentido da vida         Felicidade



“Não acumuleis tesouros na Terra...; - acumulai 
tesouros no céu, onde nem a traça, nem a corrosão 
consomem, e onde os ladrões não arrombam nem 
roubam; - porquanto, onde está o vosso tesouro aí está 
também o vosso coração...”                  Mt. 6: 19 a 21 



“Olhai as aves do céu: não semeiam, não ceifam, 
nada guardam em celeiros; mas, vosso Pai celestial as 
alimenta... 

Examinai os lírios dos campos como crescem: não 
trabalham, nem fiam; - entretanto, eu vos declaro que 
nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu 
como um deles... 

Não vos inquieteis, pois, dizendo: Que comeremos? 
ou: que beberemos? ou: de que nos vestiremos?... 
porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas.    
                                         Mt. 6: 26 a 32



“Buscai primeiramente o 
reino de Deus e a sua 
justiça, que todas essas 
coisas vos serão dadas de 
acréscimo...”         Mt. 6: 33

“Tratai todos os homens da mesma maneira que 
gostaríeis que eles vos tratassem.”   

Lc, 6:31



“A tarefa é árdua e as subidas a escalar são difíceis... 
mas nossas forças não possuem limites, pois podemos 
renová-las incessantemente pela vontade e pela 
comunhão universal.”

O problema do ser, do destino e da dor
 Léon Denis



“Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, 
aquilo que vieste aqui realizar: o verdadeiro 
aperfeiçoamento... A Terra é um campo de batalha, 
onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a 
alma; corrige teus defeitos, modifica teu caráter, 
reforça a tua vontade...”

Depois da Morte 
Léon Denis 



“Nascer, 
morrer, 
renascer 
ainda, 

progredir 
sempre, 

tal é a lei.”
Inscrição no túmulo de Allan Kardec
Cemitério Père-Lachaise - Paris
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