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Joanna de Ângelis/DF. Diretrizes para o êxito. Cap.15: 

“O ser humano, enquanto 
reencarnado na Terra, da Vida 

somente possui um conhecimento 
limitado,o que o impede de 

compreender em profundidade os 
múltiplos acontecimentos que dizem 

respeito à sua existência.



  

Por isso, louva as alegrias e aguarda-
as freneticamente, sempre 

ambicionando mais, em detrimento 
da tristeza, dos desafios, que prefere 

postergar...



  

Considera como bênção a ausência 
de problemas e preocupações, 

transitando por caminhos repletos de 
flores perfumadas,sem maiores 

responsabilidades nem 
compromissos com a própria 

edificação.



  

Quando se depara com dificuldades 
na execução de qualquer plano ou 

realização de algum programa 
existencial ou iluminativo, tem a 
impressão de que os bons fados o 

abandonaram, deixando-o à própria 
sorte.



  

Não poucas vezes, nessa situação, 
desespera-se ou blasfema, 

entregando-se à revolta ou ao 
desânimo como se todas as suas 

aspirações desaparecessem ante a 
falsa ameaça de que se sente vítima.



  

Ninguém jornadeia no mundo 
somente fruindo facilidades, porque 

o desenvolvimento de todas as 
engrenagens que constituem a vida 

orgânica, emocional, psíquica e 
moral faz-se através de adaptações, 

de renovações, de injunções 
diferentes.



  

É natural que produzam dores e 
ansiedades, incertezas e limitações, 

contribuindo para que sejam 
alcançados estágios sempre mais 

elevados.”



  

ADVERSIDADE: 

contrariedade; sorte adversa; 
infortúnio.

(minidicionário Luft)



  

O Evangelho segundo o Espiritismo, 
cap.5, it.4:

“As vicissitudes da vida são de duas 
espécies, ou, se assim se quer, têm 

duas fontes bem diferentes que 
importa distinguir: umas têm sua 

causa na vida presente, outras fora 
dela.”



  

“Os sofrimentos por causas anteriores 
são frequentemente, como os das 

faltas atuais, a consequência natural 
da falta cometida: quer dizer, por 

uma justiça distributiva rigorosa, o 
homem suporta o que fez os outros 

suportarem;



  

se foi duro e desumano, ele poderá 
ser, a seu turno, tratado duramente e 
com desumanidade; se foi orgulhoso, 

poderá nascer em uma condição 
humilhante; se foi avarento, egoísta, 

ou se fez mau uso de sua fortuna, 
poderá ser privado do necessário; se 
foi mau filho, poderá sofrer com os 
próprios filhos, etc.” (ESE, cap.5, it.7)



  

“Entretanto, não seria preciso crer que 
todo sofrimento suportado neste mundo 
seja, necessariamente, o indício de uma 
falta determinada; são, frequentemente, 
simples provas escolhidas pelo Espírito 

para acabar sua depuração e apressar 
seu adiantamento.”

(ESE, cap.5, it. 9)



  

“Os infortúnios, normalmente 
detestados, são ensejos reeducativos a 

serviço da Vida, abençoando os 
aprendizes negligentes e perturbados.



  

As conhecidas aflições decorrentes de 
enfermidades e de solidão, de traições 
e de desprezos, se bem consideradas 

convertem-se em bênçãos de 
irrecusável poder no processo de 

desprendimento e de espiritualização 
do ser humano.



  

Infortúnios, desgraças, aflições reais, 
são aquelas que se propiciam ao 

próximo, quando, dominados pelos 
interesses mesquinhos e egóicos, as 
criaturas constroem a sua felicidade 

sobre os escombros daquela que 
pertencia aos outros, agora em 

desvalimento e dor.



  

Toda vez que alguém prejudica a 
outrem, consciente ou 

inconscientemente, está sendo 
instrumento de infortúnio para si

mesmo...
O infortunado é sempre aquele que 
infelicita, que se desforça, que fere, 
que se compraz com o sofrimento 

alheio.”
Joanna de Ângelis/DF. Diretrizes para o êxito. p.93-94



  

Dr. Paul Brand, em seu livro
Pain: The gift nobody wants

A dor: o presente que ninguém 
quer

analisa o objetivo e o valor da dor 
física.



  

Depois de uma vida inteira de 
trabalho com pacientes que sentiam 
dor e com aqueles que sofriam da 

ausência da dor, veio a encará-la não 
como o inimigo universal, mas como 
um sistema biológico notável, preciso 
e sofisticado que nos dá avisos sobre 

danos ao nosso corpo e assim nos 
protege.



  

O próprio incômodo da dor, a parte 
que detestamos, é o que a torna tão 

eficaz para nos proteger e nos avisar 
do perigo das lesões. A qualidade 

desagradável da dor força o 
organismo inteiro a dar atenção ao 

problema.”



  

Adversidades:

Richard Simonetti
 Uma razão para viver, cap.2

Três finalidades principais:



  

1ª Conta a pagar (expiação)

o montante que devemos pelos 
prejuízos causados, segundo um 

princípio divino enunciado por Jesus:
“A cada um segundo suas obras”



  

2ª Contenção

O comprometimento com o mal 
entranha-se no indivíduo na forma de 
tendências que precisam ser contidas 
e eliminadas. Assim, a violência será 
inibida pela fragilidade do corpo, o 

alcoolismo será sofreado pelo fígado 
sensível...



  

3ª Renovação

O sofrimento decorrente das 
limitações físicas impõe um fastio 
das ilusões humanas. Nada melhor 

para nos inspirar a procura de valores 
espirituais.



  

Léon Denis, Depois da Morte, p. 431:

“A dor, sob suas formas múltiplas, é o 
remédio supremo para as 

imperfeições,para as enfermidades da 
alma. Sem ela, não há cura possível.



  

A ação da dor retira de nós o que é 
impuro e mau, os apetites grosseiros, 
os vícios, os desejos, tudo o que vem 
da Terra e deve retornar à Terra. A 

adversidade é a grande escola, o 
campo fértil das transformações.”



  

Posturas perante a adversidade:

1ª- Passiva: acomoda-se, falsa    
resignação

2ª- Reativa: rebela-se contra Deus e a 
vida

3ª- Proativa: aceitação, busca 
auxílio; a dor torna-se instrumento de 

superação



  

                    RESILIÊNCIA

Vindo de um termo da física, resiliência 
é a capacidade que um material tem de 
suportar grandes impactos de 
temperatura e pressão, se deformar ao 
extremo com isto, mas pouco a pouco 
conseguir se recuperar e voltar à sua 
forma anterior. (Webinsider) 



  

“ É A ARTE DE TRANSFORMAR 
TODA ENERGIA

DE UM PROBLEMA EM UMA 
SOLUÇÃO CRIATIVA”

GRAPEIA/2004



  

A resiliência é caracterizada por um 
conjunto de atitudes adotadas pelo ser 
humano para resistir aos embates da 
vida. Aplicado aos seres humanos, o 
conceito se destaca exatamente pela 
capacidade do indivíduo dar a volta 

por cima das situações de risco e 
voltar TRANSFORMADO, 

crescendo com a experiência. 



  

Na visão espírita, o conceito de 
resiliência se alarga porque ao 

depararmos com as diferenças de 
personalidade para justificar a 

maneira mais fácil ou difícil de lidar 
com as adversidades, vamos ao 
encontro do conceito do espírito 

eterno, milenar, que atravessa as eras 
em aprendizado contínuo. 



  



  

“Bem-aventurados os que 
choram, porque serão 

consolados.”

Jesus, Mt.4,4



  

“Vinde a mim todos vós que 
sofreis e estais sobrecarregados e 

eu vos aliviarei.”
 

Jesus, Mt.11,28
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