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“A alegria é uma 
sensação agradável que 
envolve o corpo todo de 

bem-estar.” 

Educação dos sentimentos
Jason de Camargo 



“Grandes mudanças o-
peram-se em torno dos 
valores ético-morais, dos 
comportamentos sociais e 
dos relacionamentos hu-
manos, de alguma forma 
gerando graves transtornos 
individuais e coletivos,...”

Joanna de Ângelis



“Neste mundo, por 
mais que faça, cada um 
tem a sua parte de labor 
e de miséria, sua cota de 
sofrimentos e de 
decepções,...” 

 Evangelho segundo o Espiritismo- Cap.5
François-Nicolas. Paris, 1863



“Em realidade, viver com 
alegria não impede a 
presença dos sofrimentos 
que fazem parte do 
processo da evolução.” 

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



Sentir alegria!

Solução de um problema 
momentâneo;
Participação em festas e 
divertimentos;
Realização de um sonho...

Satisfações puramente emocionais!



Ao tempo de Jesus...







“Por que o teu Mestre escolhe conviver com 
os pecadores, com os miseráveis?”



“...Um certo homem tinha dois filhos. E o mais 
moço deles disse ao seu pai: 

-Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. 
E ele repartiu por eles a fazenda. 

E, poucos dias depois, o filho mais moço, 
ajuntando tudo, partiu para uma terra 
longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, 
vivendo dissolutamente.

E, havendo ele gastado tudo, houve naquela 
terra uma grande fome, e começou a padecer 
necessidades...



...E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela 
terra, o qual o mandou para os seus campos 
apascentar porcos. 

E desejava encher o seu estômago com as 
bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe 
dava nada. 

E, caindo em si, disse: 

-Quantos trabalhadores de meu pai têm 
abundância de pão, e eu aqui pereço de fome...



...Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-
lhe-ei: 

-Pai, pequei contra o Céu e perante ti. Já não 
sou digno de ser chamado teu filho; faze-me 
como um dos teus trabalhadores.

E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando 
ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de 
íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao 
pescoço e o beijou... 



...E o filho lhe disse:

 - Pai, pequei contra o Céu e perante ti e já não 
sou digno de ser chamado teu filho.

Mas o pai disse aos seus servos: 

- Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lho, e 
ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e 
trazei o bezerro cevado e matai-o; e comamos e 
alegremo-nos, porque este meu filho estava 
morto e reviveu; tinha se perdido e foi achado. E 
começaram a alegrar-se....”





“...Um homem tinha dois filhos.”

“...Tomaram conhecimento da doutrina de Jesus, 
e, ricos de conhecimentos,... reuniram todos os 
haveres do sentimento e da inteligência e partiram 
para as experiências dolorosas no país longínquo  da 
irresponsabilidade e da insensatez.”

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



“...E, havendo ele gastado tudo, houve naquela 
terra uma grande fome,...”

“Desperdiçaram todos os recursos  de tempo e de 
oportunidade, entregues ao gozo estafante e 
perturbador, até o momento quando se sentiram vazios e 
angustiados, experimentando a grande escassez de 
meios para progredir na luxúria, que se abateu sobre a 
devastada região da alma.”

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



“... E começou a padecer necessidades...”

“Quando o ser humano deixa de cumprir com os 
deveres que lhe dizem respeito e que são os 
instrumentos eficientes para o seu crescimento 
espiritual, é sempre dominado pela tristeza  que deflui 
da culpa, do arrependimento, do tempo malbaratado* 
na ilusão.”

Entrega-te a Deus 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco *Desperdiçado



“... Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de 
meu pai têm abundância de pão, ...”

“Quando se compreende o ensinamento do Mestre a 
respeito desse sublime amor, a alegria toma conta do 
coração  e o ser humano todo exulta, modificando as 
estruturas do seu pensamento e da sua conduta.”

Entrega-te a Deus 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 



“E o filho lhe disse: - Pai, pequei contra o Céu e 
perante ti e já não sou digno de ser chamado teu 

filho.”

“Assinalados pelas dores e pela carência de tudo, 
destroçados e sem condições de apresentar-se como filhos 
queridos, que sempre foram, expressaram toda a sua dor e 
miserabilidade Àquele que sempre os esperava com ternura 
e afabilidade.” 

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



“Mas o pai disse aos seus servos: - Trazei 
depressa a melhor roupa e vesti-lho,...” 

“De imediato o Pai amantíssimo convocou os Seus 
servidores, a fim de que os vestissem com a túnica da 
dignidade, oferecendo-lhes apoio para os pés feridos e 
cansados...” 

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



“Dessa maneira, reencarnaram-se na abençoada escola do 
Espiritismo, de modo a aproveitar os recursos iluminativos 

e salvar-se.”

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



“...Equipa o indivíduo para 
enfrentar as vicissitudes, os 
sofrimentos, a velhice, as 
enfermidades e a morte,... Ao 
invés de sentir-se desanimado, 
possui valor moral para 
considerá-las recursos 
iluminativos e rejubilar-se.”

Sendas luminosas
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco



Espiritismo

Relembra e aprofunda a mensagem de Jesus;
Apresenta Deus como um Pai soberanamente justo e 

bom;
Proclama a imortalidade;
Demonstra a reencarnação;
Esclarece que a Lei é de causa e efeito;
Exalta a perfectibilidade;
Incentiva ao autoconhecimento;
Fala-nos da caridade;
…



“Retorno, pois, ao lar 
paterno é a proposta da 
bênção da alegria, após a 
deserção e o abandono do 
compromisso de trabalho 
e edificação espiritual que 
a todos compete.” 

Entrega-te a Deus 
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco 



“Fazei aos homens tudo o 
que queirais que eles vos 
façam, pois é nisto que 
consistem a lei e os 
profetas.” (Mt, 7:12.)

Regra Áurea



É extrovertido sem ser bulhento*; 

É confiante sem permitir-se leviandades; 

É bondoso;

É rico de saúde moral, de paz, de equilíbrio; 

Compreende que a inferioridade moral é chaga 
predominante na natureza humana;

Quem vive com ALEGRIA...

*Desordeiro



Quem vive com ALEGRIA...

Nas situações desfavoráveis encontra estímulos 
para treinar paciência e compaixão; 
É lúcido quanto aos desafios; 
Melhor entende o seu próximo;
Um halo de gentileza envolve-o, mantendo-o 
pacífico e pacificador em qualquer situação.



Desenvolva a sua alegria

Espírito Joanes/Raul Teixeira 
Livro: Para uso diário

Música: Seara
Artista: Jonas Demeneghi



“Não será pelo fato de viver num mundo 
demarcado por provações imensas que você 

cortará relações com a alegria...



Não será porque vive situações difíceis, que lhe 
dão ensejo de restabelecer seu equilíbrio 

perante as Leis Supremas da vida, que você se 
dará ao cultivo da tristeza ou do negativismo...



Caso se detenha um pouco a observar, você verá 
que, ao lado da sua dificuldade, Deus sempre lhe 

apresenta caminhos de soluções e apoios,... 



Se no decorrer do dia você se chocou com cenas 
patéticas ou com palavras ásperas que alguém lhe 

dirigiu...

...pare e medite que,... você tem bons olhos e 
ouvidos..



Se em dada ocasião você se amargura com a 
enfermidade que lhe prende ao leito por algum 

tempo,...

...alegre-se porque,..., você pode pensar e encontrar 
na sua lucidez a chance de planejar o futuro, ...na 

busca da cura verdadeira...



Se você vive a tortura de filhos ingratos ou 
irresponsáveis, ou de afetos enfermados por vícios 

perturbadores...

...medite na oportunidade que Deus lhe concedeu 
de amá-los, de socorrê-los..., liberando-se de sérios 

compromissos fixados no passado... 



Reflita no fato de que embora lhe caiba orientá-
-los, aconselhá-los, exemplificar o bem para que 

o vejam... 

...somente ao Pai Criador cabe o juízo quanto 
às realidades de cada um dos Seus filhos...



Se alguém não o cumprimentou como você 
gostaria que o fizesse, ...

 ...admita que a pessoa pode não lhe ter visto e ... 
alegre-se por exercitar o entendimento fraterno a 

respeito dos outros...



Se alguém se deu à ação ingrata de atirar-lhe  calúnia 
ou más palavras, não perca seu precioso tempo em 

revides ou em sofrimentos...

...cultive... o hábito salutar da alegria por não ser 
você quem espalha desavenças e inverdades...



Alegrar-se é procurar cumprir cada compromisso 
para com a existência com boa disposição e com 

entusiasmo...



Seja na família ou nos círculos das amizades, seja 
na área profissional ou com você mesmo, 

empenhe-se no desenvolvimento da alegria,... 

...superando com vontade firme todas as lutas, 
todas as dificuldades com que se depare na 

caminhada terrena...



Vai lutando, passo a passo, mas firme e 
fielmente, até conseguir transformar-se na pessoa 
vitoriosa sobre si mesma, alegre, descontraída... 



...é em Deus que deveremos depositar os conteúdos 
das nossas tristezas e das nossas alegrias...

Embora nos caiba no mundo o enfrentamento de 
inúmeras pelejas e de incontáveis apertos na alma...



...a fim de que Ele tudo toque e ilumine, abençoando 
a nossa alegria em processo de crescimento, até 

alcançarmos a verdadeira felicidade.” 



“Estás na Terra para a realização de tarefas 
próprias, que não podes relegar a plano secundário 
ou ignorá-las. Desperta do letargo* e age no bem, 
libertando-te da canga da futilidade e da 
insensatez...” 

Joanna de Ângelis

*Torpor, inércia



“É tempo ainda de imprimires rumo novo à 
existência.”
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