
A NECESSIDADE DO ESCÂNDALO

http://grupo.gede.vilabol.com.br

Debate em 05/06/2010



OBJETIVO

� Aprimorar o entendimento sobre o escândalo e sua
necessidade no atual estágio evolutivo da Terra.

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTO

� Estudo de caso;
� Análise do LE;
� Análise do ESE.



PONTO DE PARTIDA � OPRAHWINFREY

� Nasceu no Mississippi, numa família baptista. Sua mãe era
dona-de-casa e o pai um mineiro de carvão que mais tarde se
tornou barbeiro.

� O pai estava nas Forças Armadas quando ela nasceu. Depois
do nascimento, a mãe viajou para o norte e Oprah passou os
seis primeiros anos a viver numa zona rural bastante pobre
com a avó.

� A avó ensinou-a a ler antes de ter três anos e levava-a para a
igreja, onde recebeu a alcunha A Pregadora, pela habilidade
de recitar versos da Bíblia. Quando Oprah era ainda criança,
a avó batia-lhe se esta não sabia os versos ou portava-se mal
de qualquer maneira.

� Com seis anos, Oprah passou a morar com a sua mãe, que foi
menos encorajadora e rigorosa para Oprah do que a avó
tinha sido, em grande parte devido ao longo horário de
trabalho.

� Oprah afirmou em 1986 que chegou a ser molestada por seu
tio e primos quando tinha nove anos de idade.



PONTO DE PARTIDA – OPRAHWINFREY

� De acordo com a revista Forbes, Oprah foi eleita a mulher negra
mais rica no mundo do entretenimento do século XX, a negra mais
filantrópica de todos os tempos.

� Filantropia: Em 1998 teve início um sistema filantrópico de
encorajamento que as pessoas ao redor do mundo fizessem
diferença na vida dos desafortunados.diferença na vida dos desafortunados.

� Arrecadou mais de $51,000,000. Sendo que Oprah, pessoalmente
cobre todos os custos administrativos.

� Atuou no furacão Katrina doando $10 milhões.

� Ajudou 250 homens afro-americanos a continuar e completar a
educação.

� África do Sul: Fundou e mantém uma academia para moças.



�As avaliações que seguem são
apenas para fins didáticos e não
representam a realidade.



COMO PERCEBER O QUE É DETERMINISMO

E LIVRE ARBÍTRIO NOS PROCESSOS

EXPIATÓRIOS TANTO PARA O AGRESSOR

QUANTO PARA O AGREDIDO?

� A pobreza era determinismo na encarnação?
� A agressão sexual era determinismo na� A agressão sexual era determinismo na
encarnação?

� Seus atos quando adulta são resultantes do que
passou durante a infância?

� Opções: rebeldia, vingança, trabalho ou auxílio ao
próximo cabe ao próprio indivíduo?

� O que fez depois era determinismo ou livre-
arbítrio?



O ESCÂNDALO FOI NECESSÁRIO?

� Como seria sua vida sem o escândalo?
� Poderia conduzir a graves comprometimentos?

� Lembrar que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de 
uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.

� O escândalo serviu como resgate?

� Já havia um comprometimento ao reencarnar?
� A justiça Divina proporcionaria o escândalo sem 
a necessidade?



FLAGELOS NATURAIS



� Os flagelos naturais, tais como terremotos,
maremotos, furações e etc. causadores de muitos
sofrimentos e desencarnações seriam uma espécie
de escândalo?

� O escândalo também tem origem Divina?� O escândalo também tem origem Divina?



O LIVRO DOS ESPÍRITOS



COMO JULGAR?

� 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as
chagas da sociedade e as expõe em público?

� “Depende do sentimento que o mova. Se o escritor
apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que
proporcionar a si mesmo um gozo pessoal,proporcionar a si mesmo um gozo pessoal,
apresentando quadros que constituem antes mau do
que bom exemplo. O Espírito aprecia isso, mas pode
vir a ser punido por essa espécie de prazer que
encontra em revelar o mal.”

�Como julgar?
�Melhor não julgar os outros, mas o que move nossas próprias 
ações?



ANALISANDO O LE

� 738. Para conseguir a melhora da Humanidade, não
podia Deus empregar outros meios que não os
flagelos destruidores?
� “Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um
os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal.os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal.
O homem, porém, não se aproveita desses meios.
Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu
orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza.”



ANALISANDO O LE

� 738. a) - Mas, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de
bem como o perverso. Será justo isso?
� “Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo; entretanto,
de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos
dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso
mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada
são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de quesão os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que
tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que
vos servirá no futuro. Os Espíritos, que preexistem e sobrevivem
a tudo, formam o mundo real (85). Esses os filhos de Deus e o
objeto de toda a Sua solicitude. Os corpos são meros disfarces
com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes
calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante
ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem
com seus uniformes estragados, rotos, ou perdidos. O general se
preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes
deles.”



ANALISANDO O LE

� 738. b) - Mas, nem por isso as vítimas desses flagelos
deixam de o ser.
� “Se considerásseis a vida qual ela é e quão pouca coisa
representa com relação ao infinito, menos importância lhe
daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla
compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-
los sem murmurar.”

� 739. Têm os flagelos destruidores utilidade, do ponto
de vista físico, não obstante os males que ocasionam?
� “Têm. Muitas vezes mudam as condições de uma região.
Mas, o bem que deles resulta só as gerações vindouras o
experimentam.”



EVANGELHO SEGUNDO O

ESPIRITISMO



CAP. VIII
BEM AVENTURADOS OS QUE TEM PURO O CORAÇÃO

� 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus,
porque, imperfeitos como são na Terra, os homens se
mostram propensos a praticar o mal, e porque, árvores
más, só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas
palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos
homens e não que haja, para estes, a obrigação de praticá-
lo.lo.

� 14. É necessário que o escândalo venha, porque, estando
em expiação na Terra, os homens se punem a si mesmos
pelo contacto de seus vícios, cujas primeiras vitimas são
eles próprios e cujos inconvenientes acabam por
compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido
ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios
serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de
provas para outros. E assim que do mal tira Deus o bem e
que os próprios homens utilizam as coisas más ou as
escórias.



� O escândalo é necessário, mas quais as
consequências para o responsável?

� É possível a reencarnação destinada ao mal?

� O mal ainda é necessário?

� Como perceber o que é determinismo e livre
arbítrio nos processos expiatórios tanto para o
agressor quanto para o agredido?



FIM


