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A grande transição

“Vive-se, na Terra, o momento da grande transição (...). 
As alterações que se observam são de natureza moral 
convidando o ser humano à mudança de 
comportamento para melhor, (...) a fim de que se 
instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e 
do amor.”

Transição planetária 
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco



O orgulho

“Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a 
dissimular, para si mesmo, os seus defeitos, tanto 
morais, quanto físicos (...). Ele se encontra na base e 
como móvel de quase todas as ações humanas.”

O Evangelho segundo o espiritismo cap. X item 10 
Allan Kardec



“Orgulho é o sentimento de superioridade pessoal 
resultante do processo natural de crescimento do 
espírito; um subproduto do instinto de conservação 
(...).” 

Mereça ser feliz 
Ermance Dufaux/Wanderley S. de Oliveira

O orgulho



O orgulho

Matriz superdimensionada

Valores morais e afetivos 

Atitudes Palavras Escolhas Aspirações

Mereça ser feliz 
Ermance Dufaux/Wanderley S. de Oliveira



Melindre é o orgulho na mágoa.

Pretensão é o orgulho nas aspirações.

Vaidade é o orgulho do que se imagina ser.

...

Mereça ser feliz 
Ermance Dufaux/Wanderley S. de Oliveira

O orgulho



A valorização que o indivíduo atribui à própria 
aparência, ou quaisquer outras qualidades físicas ou 
intelectuais, fundamentada no desejo de que tais 
qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos 
outros.  

Vaidade

ü Cuidados 
exagerados

ü Valorização
excessiva

ü Atrair a 
admiração ou 

elogios



“A vaidade é própria do estágio evo-
lutivo em que nos encontramos. Tem 
presença marcante no com-
portamento humano.”

O homem de bem 
Richard Simonetti

Vaidade



Atribui-se uma grande importância.

Necessidade de dizer sempre a última palavra.

Dificuldade em admitir quando erra.

Dificuldade para perdoar.

Vaidade



Você reconhece facilmente seus erros? 

Elogia as virtudes e os sucessos alheios? 

Quando se dedica a uma tarefa, qual a sua in-
tenção? 

Admite quando a razão está com os outros? 

Vaidade

Está em dúvida?



Espelho, espelho 
meu, existe alguém 

mais bela do que eu?

Vaidade



“Apresenta-te sempre bem, quanto seja possível, sem o 
excesso de esmero, parecendo um manequim, ou 
descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A 
roupa é feita para o homem, e não este para viver em 
função daquela (...).” 

Vida feliz- lição 96 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Vaidade



“Usam-se todos os mecanismos possíveis de *engodo 
para driblar a realidade, consumindo valioso tempo em 
arremedos de juventude artificial e instrumentos de 
vitalização, como se a máquina orgânica não tivesse os 
seus limites e as suas dificuldades.”

Ilumina-te 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

*Engano, isca, 
ilusão

Vaidade



Vaidade

A ditadura da 
estética!



ü Bulimia.

ü Anorexia nervosa .

Vaidade

Na infância e adolescência...



“Quase ninguém deseja alcançar a idade avançada, 
sendo curioso notar-se que também não deseja 
desencarnar, o que constitui um paradoxo.” 

Ilumina-te 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Vaidade



“A mediunidade, tanto quanto a fortuna ou a beleza 
física na Terra, representa doloroso caminho de 
provação, para aqueles que, transitoriamente, a 
recebem.” 

Dicionário da alma 
Emmanuel/Francisco C. Xavier

Vaidade



“A beleza real consiste na forma que mais afastada se 
apresenta da animalidade e que melhor reflete a 
superioridade intelectual e moral do Espírito (...). À 
medida que o homem se elevar moralmente, seu 
envoltório se irá avizinhando do ideal da beleza, que é 
a beleza angélica.”

Obras Póstumas 
Allan Kardec

A beleza real



“Confiança em Deus me 
faz bem ao rosto"! 

“O segredo está na marca 
do xampu e nas minhas 
orações, que fazem a raiz 
ficar pretinha.”

A beleza real

“O semblante é o espelho da alma”.
Allan Kardec



“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque 
deles é o Reino dos Céus.” Mt, 5: 3

“(...) Quem quiser tornar-se o maior entre vós, será 
o vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro entre 

vós, será o vosso servo...” 

Mt, 20:26-27

“Porque todo aquele que exalta a si mesmo será 
diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será 

exaltado”. Lc, 14:11

O Novo Testamento 
Haroldo Dutra Dias

A beleza real



“Este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que 
todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e 
os induz ao bem.”

 “Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que 
não possuís, como se trouxésseis um vestuário para 
ocultar as deformidades do vosso corpo.”

                                                                          
Lacordaire

A humildade

O Evangelho segundo o espiritismo cap. VII item 11 
Allan Kardec



“São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se 
extingue o corpo (...)? 

“Lembra-te de que a morte não te poupará,(...) os teus 
títulos não te preservarão do seu golpe.(...) Eles 
permanecerão no túmulo e de modo nenhum 
contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos.”

                                                                          
Lacordaire

A humildade

O Evangelho segundo o espiritismo cap. VII item 11 
Allan Kardec



“Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, 
fazei o bem com humildade. Que cada um proceda 
pouco a pouco à demolição dos altares que todos 
ergueram ao orgulho.”                               Lacordaire

O Evangelho segundo o espiritismo cap. VII item 11 
Allan Kardec

A humildade



“Não tenha pressa,
 mas não perca tempo.”

José Saramago

Narciso...



“Depois de longos anos de 
desvio do bom caminho (...) 
encontras, hoje, um ponto de 
referência para a regeneração 
de toda a tua vida. Está, po-
rém, no teu querer o aproveitá-
lo agora, ou daqui a alguns 
milênios (...).”         Jesus            
                      

Há 2000 anos...

Há 2000 anos
Emmanuel/Francisco C. Xavier



“A simplicidade será alcançada quando 
usarmos o espelho da alma, não como um 

Narciso apaixonado por si mesmo, mas como 
um exercício de reflexão, a identificar 

mazelas e imperfeições que devemos superar 
para que sejamos um autêntico homem de 

bem.”

O homem de bem 
Richard Simonetti
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