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O que é dor?
“Dor• é uma experiência sensitiva
e emocional desagradável
vinculada à imagem simbólica de
dano tecidual presente ou
potencial ou descrita como
relacionada à lesão.”

(Internet: 
www.medicinaatual.com.br/doencas/dor.html.
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Conceito de dor para o 
Espiritismo
• “Fundamentalmente consi-

derada, a dor é uma lei de
equilíbrio e educação.”

(LÉON DENIS. O problema do ser, do 
destino e da dor, cap. 26)



A dor é a mesma para 
todos?
• “A ideia que fazemos da

felicidade e da desgraça, da
alegria e da dor, varia ao
infinito segundo a evolução
individual. A alma pura, boa
e sábia não pode ser feliz à
maneira da alma vulgar. O
que encanta uma, deixa a
outra indiferente. À medida
que se sobe, o aspecto das
coisas muda.”

(LÉON DENIS. O problema do ser, do 
destino e da dor, cap. 26)



Por que são mais numerosas, 
na sociedade, as pessoas 
sofredoras do que as felizes?

• “Nenhuma é perfeitamente
feliz e o que julgais ser a
felicidade, oculta, bastas vezes,
pungentes aflições. Entretanto,
para responder o teu pensamen-
to, direi que as classes a que
chamas sofredoras são mais
numerosas, por ser a Terra
lugar de expiação.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, 
perg. 931)



Causa dos sofrimentos
Assim• como, quase sempre, é o
homem o causador de seus
sofrimentos materiais, também o
será de seus sofrimentos morais?

“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, numa palavra, são
torturas da alma.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, 
perg. 933)



O que é infelicidade, então?
• “Infelicidade é o desconhe-

cimento da Justiça Divina,
com permanência na
rebeldia.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Alerta, 
cap. 32)



Como compreender os 
sofrimentos coletivos?
• “Tais desesperadores eventos impõem ao homem

invigilante a necessidade da meditação e da
submissão à vontade divina, do que resultam
transformações morais que o incitam à elevação.

• Olhados sob o ponto de
vista espiritual esses
flagelos destruidores têm
objetivos saneadores que
removem as pesadas cargas
psíquicas existentes na
atmosfera, que o homem
elimina e aspira, em
contínua intoxicação.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Após a Tempestade, 
p. 11-15)



Psicoterapia
• “A dor é a mensageira da
esperança que após a
crucificação do Justo vem
ensinando como se pode avançar
com segurança. Recebamo-la,
pacientes, sejam quais forem
as circunstâncias em que a
defrontemos, nesta hora de
significativas transformações
para o nosso espírito em labor de
sublimação.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Florações 
Evangélicas, cap. 17)



Psicoterapia Preventiva
“Quando• há uma contínua geração
de otimismo, de esperança, de
alegria de viver mesmo que sob
injunções algo penosas, de amar,
de orar, todo esse arsenal de
emoções agem em forma de
estímulos saudáveis no sistema
nervoso central que o irradia para
todas as células, através do
sistema endocrinológico e do
imunológico, dando surgimento ou
continuidade à saúde, ao bem-
estar, à felicidade.”

(CARLOS T. PASTORINO. Impermanência e 
imortalidade, “Mente e doenças”)



Exemplo de estímulo 
saudável



Autocura
• “A atitude imediata é desejar-se a saúde com
fervor [...].

• O indivíduo deve concentrar-se
� numa visão saudável,
� projetando-se no tempo em condições de equilíbrio;
� ver-se recuperado,
� assumindo responsabilidades e
� desenvolvendo as atividades que pretende encetar.

• Essa projeção mental reestrutura os mecanismos do
perispírito afetado, recompondo lhe o campo, de que
resultam o efeitos em forma de saúde, de harmonia e
de entusiasmo.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Plenitude, cap. 9)


