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OBJETIVO 

Compreender a necessidade do auto 

conhecimento.  

Avaliar a auto responsabilidade no 

próprio desenvolvimento. 

Perceber a função educativa da doença. 

PONTOS A ABORDAR  

A Imaturidade Espiritual; 

O Despertamento Espiritual; 

A Auto-Iluminação; 



BIBLIOGRAFIA 

O Evangelho Segundo o Espiritismo Cap V 

O Livro dos Espíritos P. 919 

O Ser Consciente – Joanna de Ângelis 

Autodescobrimento – Joanna de Ângelis 

A doença Como Caminho – Thorwald Dethlefsen 

 

 

 



A IMATURIDADE 

ESPIRITUAL 



ESE  CAP V – BEM-AVENTURADOS OS AFLITOS  

1. Bem-aventurados os que choram, pois que 

serão consolados. – Bem-aventurados os 

famintos e os sequiosos de justiça, pois que 

serão saciados. – Bem-aventurados os que 

sofrem perseguição pela justiça, pois que é 

deles o reino dos céus. (S. MATEUS, cap. V, 

vv. 5, 6 e 10.) 

2. Bem-aventurados vós que sois pobres, 

porque vosso é o reino dos céus. – Bem-

aventurados vós, que agora tendes fome, 

porque sereis saciados. - Ditosos sois, vós que 

agora chorais, porque rireis. (S. LUCAS, cap. 

VI, vv. 20 e 21.)  



ESE CAP V - JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES 

3. Somente na vida futura podem 

efetivar-se as compensações que 

Jesus promete aos aflitos da Terra. 

Sem a certeza do futuro, estas 

máximas seriam um contra-senso; 

mais ainda: seriam um engodo. 

Mesmo com essa certeza, 

dificilmente se compreende a 

conveniência de sofrer para ser 

feliz.  



ESE CAP V - JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES 

Por meio dos ensinos de Jesus, 

Deus pôs os homens na direção 

dessa causa, e hoje, julgando-os 

suficientemente maduros para 

compreendê-la, lhes revela 

completamente a aludida causa, 

por meio do Espiritismo, isto é, 

pela palavra dos Espíritos. 



O DESPERTAMENTO 

ESPIRITUAL 



ESE CAP V – ITEM 12 

 12. Por estas palavras: Bem-aventurados os aflitos, 

pois que serão consolados, Jesus aponta a 

compensação que hão de ter os que sofrem e a 

resignação que leva o padecente a bendizer do 

sofrimento, como prelúdio da cura. 

  Também podem essas palavras ser traduzidas 

assim: Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, 

visto que as dores deste mundo são o pagamento da 

dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram 

contrair; suportadas pacientemente na Terra, essas 

dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida 

futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir 

Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, 

o que vos garantirá a tranqüilidade no porvir. 



A AUTO-ILUMINAÇÃO 



LE – P. 919 

919. Qual o meio prático mais 

eficaz que tem o homem de se 

melhorar nesta vida e de resistir 

à atração do mal? 

 

 

“Um sábio da antigüidade vo-lo 

disse: Conhece-te a ti mesmo.” 



 ...Quando estiverdes indecisos sobre o valor 

de uma de vossas ações, inquiri como a 

qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. 

Se a censurais noutrem, não na poderia ter 

por legítima quando fordes o seu autor, pois 

que Deus não usa de duas medidas na 

aplicação de Sua justiça... 

 ...Sei haver muitos que dizem ser positivo o 

presente e incerto o futuro. Ora, esta 

exatamente a idéia que estamos encarregados 

de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos 

fazer que compreendais esse futuro, de modo 

a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. 

LE – P. 919 A - ...QUAL O MEIO DE CONSEGUI-LO? 



Bem compreendido, mas sobretudo 

bem sentido, o Espiritismo leva aos 

resultados acima expostos, que 

caracterizam o verdadeiro espírita, 

como o cristão verdadeiro, pois que 

um o mesmo é que outro... 

...Reconhece-se o verdadeiro espírita 

pela sua transformação moral e pelos 

esforços que emprega para domar 

suas inclinações más. 

ESE  – CAP XVII ITEM 4 – OS BONS ESPÍRITAS 



1. ...“Mestre, qual o mandamento maior 

da lei?” - Jesus respondeu: “Amarás o 

Senhor teu Deus de todo o teu coração, 

de toda a tua alma e de todo o teu 

espírito; este o maior e o primeiro 

mandamento. E aqui tendes o segundo, 

semelhante a esse: Amarás o teu 

próximo, como a ti mesmo. - Toda a 

lei e os profetas se acham contidos 

nesses dois mandamentos.” 

(S.Mateus, cap. XXII, vv. 34 a 40.) 

ESE  – CAP XI ITEM 1 – O MAIOR MANDAMENTO 



PAZ 


