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SensibilidadeSensibilidade

• Lat. Sensibilitas, sensibilitatis.Lat. Sensibilitas, sensibilitatis.

• Faculdade do organismo vivo de Faculdade do organismo vivo de 
experimentar impressões de ordem física.experimentar impressões de ordem física.

• Faculdade que tem uma pessoa de captar Faculdade que tem uma pessoa de captar 
ou transmitir impressões capazes de ou transmitir impressões capazes de 
causar emoções. causar emoções. 



  

SensívelSensível

• Dotado de sensibilidade; que tem Dotado de sensibilidade; que tem 
sentidos.sentidos.

• Que reage facilmente às mínimas Que reage facilmente às mínimas 
impressões físicas ou morais.impressões físicas ou morais.

• Fig. Emotivo, compassivo, humano, terno. Fig. Emotivo, compassivo, humano, terno. 



  

SentimentoSentimento

• Do lat. Sentimentum.Do lat. Sentimentum.

• Ato ou efeito de sentir(-se).Ato ou efeito de sentir(-se).

• É uma perfeição que aflora.É uma perfeição que aflora.



  

ESE Cap XIII, ítem 17ESE Cap XIII, ítem 17

• ““Deixai que o vosso coração se enterneça Deixai que o vosso coração se enterneça 
ante o espetáculo das misérias e dos ante o espetáculo das misérias e dos 
sofrimentos dos vossos semelhantes”. sofrimentos dos vossos semelhantes”. 
Miguel. (Bordéus, 1862)Miguel. (Bordéus, 1862)



  

A Lei de AmorA Lei de Amor

• ““O amor resume a doutrina de Jesus toda O amor resume a doutrina de Jesus toda 
inteira, visto que esse é o sentimento por inteira, visto que esse é o sentimento por 
excelência, e os sentimentos são os excelência, e os sentimentos são os 
instintos elevados à altura do progresso instintos elevados à altura do progresso 
feito. Em sua origem, o homem só tem feito. Em sua origem, o homem só tem 
instintos; quanto mais avançado e instintos; quanto mais avançado e 
corrompido, só tem sensações; quando corrompido, só tem sensações; quando 
instruído e depurado, tem sentimentos. instruído e depurado, tem sentimentos. 
ESE Cap. XI, ítem 8. Lázaro. (Paris, 1862). ESE Cap. XI, ítem 8. Lázaro. (Paris, 1862). 
  



  

Educação do EspíritoEducação do Espírito

• ““Conhece-te a ti mesmo”. Sócrates.Conhece-te a ti mesmo”. Sócrates.

• ““Ousa saber! Começa!” Quinto O. Flaco.Ousa saber! Começa!” Quinto O. Flaco.

• Pestalozzi, Piaget e Kant diziam que o fim Pestalozzi, Piaget e Kant diziam que o fim 
da educação era conduzir o homem a um da educação era conduzir o homem a um 
“estado moral”, ou de maturidade “estado moral”, ou de maturidade 
consciencial.  consciencial.  



  

Evolução HumanaEvolução Humana

• InstintoInstinto: foi colocado como uma força : foi colocado como uma força 
oculta que estimula os seres orgânicos a oculta que estimula os seres orgânicos a 
atos espontâneos e involuntários para a atos espontâneos e involuntários para a 
sua conservação.sua conservação.

• InteligênciaInteligência: é uma função mental que : é uma função mental que 
permite ao ser humano aprender ou permite ao ser humano aprender ou 
conhecer, bem como enfrentar situações conhecer, bem como enfrentar situações 
novas. novas. 



  

Educação dos SentimentosEducação dos Sentimentos

• ““A fim de avançar para a meta, tem a criatura A fim de avançar para a meta, tem a criatura 
que vencer os instintos, em proveito dos que vencer os instintos, em proveito dos 
sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes 
últimos, sufocando os germes latentes da últimos, sufocando os germes latentes da 
matéria”. matéria”. Ese Cap XI, § 8.Ese Cap XI, § 8.

• ““É um esforço conjunto e harmônico de É um esforço conjunto e harmônico de 
educandos e educadores para fazer aflorar do educandos e educadores para fazer aflorar do 
fundo de seus psiquismos a perfeição chamada fundo de seus psiquismos a perfeição chamada 
sentimento, que lá se encontra em estado sentimento, que lá se encontra em estado 
potencial”. Ney Lobo.potencial”. Ney Lobo.



  

EmoçõesEmoções

• De: ex = para fora + motion = moverDe: ex = para fora + motion = mover

• As emoções aparecem no ser humano As emoções aparecem no ser humano 
através do sistema natural de evolução de através do sistema natural de evolução de 
seu psiquismo.seu psiquismo.



  

As Emoções BásicasAs Emoções Básicas

• MedoMedo

• IraIra

• TristezaTristeza

• AlegriaAlegria

• AfetoAfeto

• Eric Berne Eric Berne 



  

Vontade e SentimentoVontade e Sentimento

• ““A vontade é a gerência esclarecida e A vontade é a gerência esclarecida e 
vigilante, governando todos os setores da vigilante, governando todos os setores da 
ação mental. Ela é o leme que dirige o ação mental. Ela é o leme que dirige o 
barco das funções psíquicas, levando-as barco das funções psíquicas, levando-as 
para esse ou aquele rumo e só a vontade para esse ou aquele rumo e só a vontade 
é suficientemente forte para sustentar a é suficientemente forte para sustentar a 
harmonia do espírito”. Emmanuel. harmonia do espírito”. Emmanuel. 
Pensamento e Vida.Pensamento e Vida.



  

SentimentosSentimentos

• ÓdioÓdio

• EgoísmoEgoísmo

• MaldadeMaldade

• RessentimentoRessentimento

• OrgulhoOrgulho

• MaterialismoMaterialismo

• Fé cegaFé cega

• SofrimentoSofrimento

• AmorAmor

• Altruísmo Altruísmo 

• CaridadeCaridade

• BondadeBondade

• PerdãoPerdão

• HumildadeHumildade

• Fé raciocinadaFé raciocinada

• FelicidadeFelicidade
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• Auto-estimaAuto-estima
• A EmpatiaA Empatia
• A PreceA Prece
• A MeditaçãoA Meditação
• EspiritualidadeEspiritualidade

• ““Na balança divina, são iguais todos os homens; Na balança divina, são iguais todos os homens; 
só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus.” só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus.” 
Lacordaire Lacordaire 
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