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Montesquieu – 1689-1755       
filósofo iluminista   

 “Se quiséssemos ser apenas 
felizes isso não seria difícil, 
mas queremos ser mais 
felizes que os outros e isso é 
difícil, porque quase sempre 
acreditamos que os outros 
são mais felizes do que 
realmente são.“ 



  

Obras Póstumas – p. 239
 As Aristocracias – o líder do 

futuro deverá ser o homem 
intelecto-moral.

 Dispor de conhecimentos 
técnico-científicos e princípios 
de solidariedade, de justiça e 
de humanidade - o lado 
moral. 



  

O que significa ser moral?
 Ética (Etos - grego): costumes
 Moral (Mos ou moris – latim): costumes

 Ética: diz respeito a nossa conduta 
pública e profissional.

 Moral: conduta privada, pessoal e 
particular. 



  

Ética é cumprir as leis ?

 Confúcio – 551 a 479 a.C. 
 Aristóteles - IV a.C. – o ser 

humano busca natural e 
automaticamente seu bem estar 
e sua felicidade pessoal, mas é 
impossível ser feliz sem uma 
ética de virtudes. Virtudes de 
Aristóteles



  

Epicuro – 341-270 a.C.

 O filósofo do prazer.
 "Não pode haver prazer 

naquilo que seja seguido de 
uma dor e só o homem 
virtuoso é capaz de cultivar 
o prazer e evitar a dor." 



  

São Tomás de Aquino - 
filósofo religioso - 1227-1274

 O homem busca e deve buscar 
sim a sua felicidade pessoal, 
mas ela só é possível no seu 
encontro com Deus.

 As virtudes fundamentais que 
levam o homem à felicidade 
são aquelas que o aproximam 
de Deus.



  

Immanuel Kant – 1724-1804

 O homem busca a felicidade pessoal 
e a ética de virtudes é fundamental.

 Legalidade: é um conjunto de 
normas impostas de fora para 
dentro (sociedade: governo). 

 Moralidade: conjunto de decisões 
que emanam do interior do 
indivíduo a partir de suas próprias 
reflexões. 



  

Por que não basta não fazer o 
mal?

 Ao deixar de fazer o bem o mal 
pode encontrar espaço, apenas 
pela omissão.

 Amar ao próximo como a si 
mesmo e fazer ao outro tudo o 
que gostaríamos que a nós 
fosse feito.



  

O que é ser moral: LE 629-
646

 Ser moral é a regra de bem 
proceder, caminho único para o 
bem supremo que é a felicidade, 
mas entendendo como tal que não 
basta ao homem deixar de fazer o 
mal, mas fazer o bem sempre que 
possível, como forma de evitar 
algum mal que resulte de não 
haver praticado o bem. 



  

Por que ser moral?

 Qual é o sentido da vida?
 A vida tem sentido?
 Niilistas – Jean Paul Sartre, 

Kafka, Albert Camus…
 Absolutistas  



  

Relativistas

 A vida tem um sentido se 
você der-lhe um.

 Alfred Nobel – químico sueco, 
1833-1896.

 Prêmio Nobel - contribuições 
com a Ciência e com a Paz.   



  

Mas, por que ser ético e 
moral? 

 Para dar sentido a sua vida.
 É fundamental para ser feliz.
 Para vencer na vida...
 A Sociedade de Confiança - Allan 

Perefit, análise de países 
evoluídos e sub-desenvolvidos.

 Para atender uma inclinação 
natural do ser humano. 



  

Rui Barbosa - 1914
 "De tanto ver triunfar a nulidade, 

de tanto ver prosperar a 
desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça, de tanto ver agigantar-
se o poder nas mãos dos maus 
chegará o dia em que o homem 
irá rir-se da virtude, terá 
vergonha de ser honesto e 
desprezará a honra."   



A Grande Transição



Opera-se, na Terra, neste 
largo período, a grande 

transição anunciada pelas 
Escrituras e confirmada pelo 

Espiritismo. 



O planeta sofrido experimenta 
convulsões especiais, tanto na 

sua estrutura física e 
atmosférica, ajustando as suas 
diversas camadas tectônicas, 
quanto na sua constituição 

moral.



Isto porque, os Espíritos que o 
habitam, ainda caminhando em 
faixas de inferioridade, estão 
sendo substituídos por outros 

mais elevados que o 
impulsionarão pelas trilhas do 
progresso moral, dando lugar a 

uma era nova de paz e de 
felicidade.



 Os Espíritos renitentes na perversidade, 
nos desmandos, na sensualidade e vileza, 

estão sendo recambiados lentamente 
para mundos inferiores onde enfrentarão 
as consequências dos seus atos ignóbeis, 
assim renovando-se e predispondo-se ao 
retorno planetário, quando recuperados 
e decididos ao cumprimento das leis de 

amor. 



Por outro lado, aqueles que 
permaneceram nas regiões 

inferiores estão sendo trazidos à 
reencarnação de modo a 

desfrutarem da oportunidade de 
trabalho e de aprendizado, 

modificando os hábitos infelizes a 
que se têm submetido, podendo 

avançar sob a governança de Deus. 



Caso se oponham às 
exigências da evolução, 

também sofrerão um tipo de 
expurgo temporário para 
regiões primárias entre as 
raças atrasadas, tendo o 

ensejo de ser úteis e de sofrer 
os efeitos danosos da sua 

rebeldia.



Concomitantemente, Espíritos 
nobres que conseguiram superar 
os impedimentos que os retinham 
na retaguarda, estarão chegando, 

a fim de promoverem o bem e 
alargarem os horizontes da 

felicidade humana, trabalhando 
infatigavelmente na reconstrução 

da sociedade, então fiel aos 
desígnios divinos.



Da mesma forma, missionários do 
amor e da caridade, procedentes de 
outras Esferas estarão revestindo-se 
da indumentária carnal, para tornar 

essa fase de luta iluminativa mais 
amena, proporcionando condições 

dignificantes, que estimulem ao 
avanço e à felicidade. 



Não serão apenas os cataclismos físicos 
que sacudirão o planeta, como resultado 

da lei de destruição, geradora desses 
fenômenos, como ocorre com o outono 
que derruba a folhagem das árvores, a 
fim de que possam enfrentar a invernia 
rigorosa, renascendo exuberantes com a 
chegada da primavera, mas também os 
de natureza moral, social e humana que 
assinalarão os dias tormentosos, que já 

se vivem. 



Os combates apresentam-se 
individuais e coletivos, 

ameaçando de destruição a vida 
com hecatombes inimagináveis. 



A loucura, decorrente do 
materialismo dos indivíduos, 

atira-os nos abismos da violência 
e da insensatez, ampliando o 

campo do desespero que se alarga 
em todas as direções. 





Esfacelam-se os lares, desorganizam-
se os relacionamentos afetivos, 

desestruturam-se as instituições, as 
oficinas de trabalho convertem-se em 
áreas de competição desleal, as ruas 

do mundo transformam-se em 
campos de lutas perversas, levando 

de roldão os sentimentos de 
solidariedade e de respeito, de amor e 

de caridade...



A turbulência vence a paz, o 
conflito domina o amor, a luta 

desigual substitui a 
fraternidade. 



... Mas essas ocorrências são 
apenas o começo da grande 

transição. 



A fatalidade da existência humana 
é a conquista do amor que 

proporciona plenitude.



 Há, em toda parte, uma destinação 
inevitável, que expressa a ordem 

universal e a presença de uma 
Consciência Cósmica atuante.



A rebeldia que predomina no 
comportamento humano elegeu 
a violência como instrumento 

para conseguir o prazer que lhe 
não chega da maneira 

espontânea, gerando lamentáveis 
consequências, que se avolumam 

em desaires contínuos.



É inevitável a colheita da 
sementeira por aquele que a fez, 

tornando-se rico de grãos 
abençoados ou de espículos 

venenosos.



    Como as leis da vida não 
podem ser derrogadas, toda 

objeção que se lhes faz 
converte-se em aflição, 

impedindo a conquista do bem-
estar.



  Da mesma forma, como o 
progresso é inevitável, o que não 

seja conquistado através do dever, 
sê-lo-á pelos impositivos 

estruturais de que o mesmo se 
constitui.



A melhor maneira, portanto, de 
compartilhar conscientemente da 

grande transição é através da 
consciência de responsabilidade 
pessoal, realizando as mudanças 
íntimas que se tornem próprias 
para a harmonia do conjunto.



Nenhuma conquista exterior será 
lograda se não proceder das 

paisagens íntimas, nas quais estão 
instalados os hábitos. Esses, de 
natureza perniciosa, devem ser 

substituídos por aqueles que são 
saudáveis, portanto, 

propiciatórios de bem-estar e de 
harmonia emocional.



Na mente está a chave para que 
seja operada a grande mudança. 



Quando se tem domínio sobre 
ela, os pensamentos podem ser 

canalizados em sentido 
edificante, dando lugar a 
palavras corretas e a atos 

dignos.



O indivíduo, que se renova 
moralmente, contribui de forma 
segura para as alterações que se 

vêm operando no planeta.



Não é necessário que o turbilhão 
dos sofrimentos gerais o 

sensibilize, a fim de que possa 
contribuir eficazmente com os 
Espíritos que operam em favor 

da grande transição.



Dispondo das ferramentas 
morais do enobrecimento, torna-
se cooperador eficiente, em razão 

de trabalhar junto ao seu 
próximo pela mudança de 

convicção em torno dos objetivos 
existenciais, ao tempo em que se 

transforma num exemplo de 
alegria e de felicidade para todos.





O bem fascina todos aqueles que 
o observam e atrai quantos se 

encontram distantes da sua ação, 
o mesmo ocorrendo com a alegria 

e a saúde.



São eles que proporcionam o 
maior contágio de que se tem 
notícia e não as manifestações 

aberrantes e afligentes que 
parecem arrastar as multidões. 



Como escasseiam os exemplos de 
júbilo, multiplicam-se os de 

desespero, logo ultrapassados 
pelos programas de 

sensibilização emocional para a 
plenitude.



A grande transição prossegue, e 
porque se faz necessária, a única 

alternativa é examinar-lhe a 
maneira como se apresenta e 

cooperar para que as sombras 
que se adensam no mundo sejam 

diminuídas pelo Sol da 
imortalidade.



Nenhum receio deve ser 
cultivado, porque, mesmo que 
ocorra a morte, esse fenômeno 
natural é veículo da vida que se 
manifestará em outra dimensão.



A vida sempre responde 
conforme as indagações morais 

que lhe são dirigidas.



 As aguardadas mudanças que 
se vêm operando trazem uma 

ainda não valorizada 
contribuição, que é a 

erradicação do sofrimento das 
paisagens espirituais da Terra. 



   Enquanto viceje o mal, no 
mundo, o ser humano torna-se-
lhe a vítima preferida, em face 

do egoísmo em que se estorcega, 
apenas por eleição especial.



  A dor momentânea que o fere, 
convida-o, por outro lado, à 

observância das necessidades 
imperiosas de seguir a correnteza 
do amor no rumo do oceano da 

paz. 



Logo passado o período de 
aflição, chegará o da harmonia. 



Até lá, que todos os 
investimentos sejam de 

bondade e de ternura, de 
abnegação e de irrestrita 

confiança em Deus.

Joanna de Ângelis.



  



 
(Página psicografada pelo 

médium Divaldo Pereira Franco, 
no dia 30 de julho de 2006, no 

Rio de Janeiro, RJ).
 



  

"Torna-te o que és!"
Píndaro, poeta grego, 518-438 a.C. 

     "És filho de Deus, cujo amor 
inunda o universo e se 
encontra presente nas fibras 
mais íntimas do teu ser.

     Por isso, nada te deve 
atemorizar ou afligir 
demasiadamente. 



  

   Tens uma fatalidade que 
te aguarda: a plenitude da 
vida!
   Lográ-la, de imediato ou 
mais tarde, dependerá de 
teu livre-arbítrio.



  

   Empenha-te no sentido de 
conseguir êxito nos teus 
empreendimentos íntimos, 
mesmo que a peso de 
sacrifícios, recordando-te que, 
em qualquer situação, Deus 
está contigo.“         
                                 Joanna de Ângelis
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