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ROTEIRO 3

SOFRIMENTOS HUMANOS: ORIGEM E CAUSAS
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OBJETIVOS
§ EXPLICAR O QUE CARACTERIZA A AFLIÇÃO.
§ ANALISAR A ORIGEM E AS CAUSAS DO
SOFRIMENTO HUMANO, SOB A ÓTICA DO
ESPIRITISMO.
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LEI DO MÉRITO
Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza,
pensa na justiça, antes da adoração.
Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que
desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das
artes, que marcaram as idéias do mundo, nas linhas da emoção e da inteligência.
Dante, exilado.
Leonardo da Vinci, semiparalítico.
Colombo, em desvalimento.
Fernão de Magalhães, trucidado.
Galileu, escarnecido.
Lutero, perseguido.
Calvino, endividado.
Vicente de Paulo, paupérrimo.
Spinoza, indigente.
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LEI DO MÉRITO
Lavoisier, guilhotinado.
Beethoven, surdo.
Mozart, em penúria extrema.
Braille, tuberculoso.
Lincoln, assassinado.
Curie, esmagado sob as rodas de um carro.
Gandhi, varado a tiros.
Gabriela Mistral, cancerosa.
E se gênios da altura de Hugo e Pasteur, Edison e Einstein, partiram da Terra
menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram, entre os homens,
também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante.
Cada consciência é filha das próprias obras.
Cada conquista é serviço de cada um.
Deus não tem prerrogativas ou exceções.
Toda glória tem preço.
É a lei do mérito de que ninguém escapa.
XAVIER, F.C. Justiça divina. Pelo Espírito Emmanuel. Item: Lei do mérito.
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO

“Felizes os aflitos, porque serão consolados.”
Mt, 5:5

“Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo
tereis tribulações, mas tende coragem: eu venci o mundo!”
Jo,16:33

Jesus sempre reconheceu a enorme diversidade de dores no
mundo, mas nos estimulava a caminhar com resignação e
coragem, confiantes na misericórdia do Pai e
nunca excluiu os menos favorecidos do mundo entre aqueles que
são dignos de alcançar as bençãos do Reino de Deus.
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO
I – Conceitos

Ò

AFLIÇÃO
Profundo sentimento moral produzido por uma
circunstância penosa. Estado de grande desalento, de
profunda tristeza, mágoa ou desgosto. Grande
inquietação, preocupação, ansiedade, angústia.
Padecimento físico, tortura.
Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO

AFLIÇÕES - Visão Espírita
Ò

Oportunidades de reajuste perante a Lei de Deus,
portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las
como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que
lhe é própria.
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO
II – Causas das Aflições
“As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e, visto que Deus é justo, essa causa há de ser
justa.”
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. V , item 3.

As causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando
o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, comprometeu-se com as Leis
Naturais.
“O bem e o mal são voluntários e facultativos; sendo livre, o homem não é fatalmente
impelido nem para um, nem para outro.”
KARDEC, Allan. O céu e o inferno. Cap. VII, Código penal da vida futura, item 32.

As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas,
consequências das escolhas equivocadas do Homem em qualquer
época durante sua trajetória evolutiva.
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO

SOFRIMENTO
É o padecimento de uma dor física, moral,
emocional ou psicológica. Está intrinsecamente
relacionado ao processo de evolução do
Espírito enquanto prevalecer a natureza animal
sobre a natureza espiritual do ser.
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO
A pedagogia Divina dispõe de inúmeros
recursos para dinamizar nosso processo
evolutivo respeitando e seguindo os ditames
da Lei do Progresso a que tudo e todos estão
submetidos. A nós, cabe o exercício do livrearbítrio que trabalhará em favor de nossa
rápida ou lenta ascensão.
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO

“Às penas que o Espírito sofre na vida espiritual vêm
somar-se as da vida corpórea, que são consequentes às
imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso
das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e
passadas. É na vida corpórea que o Espírito repara o mal
praticado em existências anteriores, pondo em prática
resoluções tomadas na vida espiritual.”
KARDEC, Allan. O céu e o Inferno. Cap. VII, Código penal da vida futura, item 31.
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO

Dando continuidade à discussão a respeito
do tema em destaque neste Roteiro,
façamos agora um trabalho em grupo, a fim
de enriquecermos o aprendizado,
compartilhando nosso conhecimento.
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO
GRUPO 1
Tendo como base: a discussão realizada na primeira
parte da exposição, bem como os itens 3 e 18 do Cap. V de
O evangelho segundo o espiritismo, responder:
A) Toda aflição é justa? Comentar.
“Bem aventurados os aflitos, porque serão consolados” Mt:5,5

B) Todos os “aflitos” serão consolados? Justificar.
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO
GRUPO 2
Se o homem é, quase sempre, o artífice de seus sofrimentos materiais, também
será o causador de seus sofrimentos morais?
KARDEC, Allan. O livro dos espíritos, questão 933.

Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da
vontade; mas, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a
inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, são torturas da alma.

Tendo como base a discussão realizada na primeira parte da exposição,
na leitura do item 3, cap. V de O evangelho segundo o espiritismo,
responder:
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO
GRUPO 2
A) De que natureza são as causas que dão origem às
aflições do homem?
B) Fazem parte dos atributos de Deus sua bondade e
justiça. Como compreender e explicar a diferença de
sorte entre os homens, ou seja a diversidade de
bençãos e sofrimentos na humanidade?
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ORIGENS E CAUSAS DO SOFRIMENTO HUMANO
GRUPO 3
Tendo como base a discussão realizada na primeira
parte da exposição, na leitura dos itens 9, 12 e 13 do cap.
V, de O evangelho segundo o espiritismo, responder:
A) Quais as causas do sofrimento pelos seguintes pontos de
vista:
Ø

Ø

B)

De caráter reparador
De caráter sacrificial

Como devemos enfrentar nossas dores e sofrimentos?
Como conviver com o sofrimento próprio e alheio e ser
feliz?
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