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Sobre a obra
◉ “Em nossos apontamentos, denominamos os

‘sete pecados capitais’ como as ‘dores da
alma’. São eles: o orgulho, a preguiça, raiva,
a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Na
atualidade, graças a valioso concurso das
doutrinas psíquicas, de modo geral, e da
psicologia espírita, especificamente, esses
‘pecados’ são considerados mais como
desajustes, neuroses ou desequilíbrios
íntimos. Em verdade os ‘pecadores’ precisam
mais de autoanálise, reparação e tratamento
do que de condenação, repressão ou
castigo.”

(HAMMED. As Dores da Alma, introdução.)



Raiz de todo mal
◉Dentre os vícios, qual o que

se pode considerar radical?
⦿ “Temo-lo dito muitas vezes: o

egoísmo. Daí deriva todo mal.
Estudai todos os vícios e vereis
que no fundo de todos há
egoísmo. [...]”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos 
Espíritos, perg. 913)



Por que é tão difícil vencer o 
egoísmo?

◉ “De todas as imperfeições humanas, o
egoísmo é a mais difícil de desenraizar-
se porque deriva da influência da
matéria, influência de que o homem,
ainda muito próximo de sua origem,
não pôde libertar-se e para cujo
entretenimento tudo concorre:
⦿ suas leis,
⦿ sua organização social,
⦿ sua educação. [...]”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 917)



Compreendendo o orgulho
◉ “O orgulho nos induz a

julgar-nos mais do que
somos; a não suportarmos
uma comparação que nos
possa rebaixar; a nos
considerarmos tão acima
dos nossos irmãos que o
menor paralelo nos irrita e
aborrece”.

(ALLAN KARDEC. O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, 

cap. 9, item 9.)



Como se comportam os 
orgulhosos?
◉ “... se apoiam em um princípio de total submissão às

regras e costumes sociais, bem como o defendem
energicamente.”

◉ “... sustentam uma aura de pessoas delicadas, evoluídas e
desprendidas”, quando, na verdade, são severos críticos,
policiais e disciplinadores das consciências.

◉ “Exigem e esperam obediência absoluta, são
superpreocupados com exatidão, ordem e disciplina,
irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões
preestabelecidos.

◉ Possuem uma inclinação compulsiva ao puritanismo,
despertando, com isso, simpatia e consideração nas
pessoas simplórias e crédulas.”

(HAMMED. As Dores da Alma, lição “Orgulho”, 2º capítulo.)



Em que o orgulhoso se 
transforma?

◉ “Nosso orgulho quer transformar-nos em
super-homens, [...] induzindo-nos a ser
cuidadores e juízes [...] e, com arrogância,
nomear os outros como desprezíveis,
ociosos, improdutivos e inúteis.”

(HAMMED. As Dores da Alma, lição “Orgulho”, 1º 
capítulo.)

◉Em “... censuradores morais, incapazes
de compreender as dificuldades alheias
[...].”

(HAMMED. As Dores da Alma, lição “Orgulho”, 2º 
capítulo.)



Desprezo
◉ “Desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por

alguém ou por alguma coisa; portanto, é uma atitude sempre
inadequada nas estradas de nossa existência evolutiva.
Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos
acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os
acontecimentos e os fatos do alto da “torre do castelo” de
nosso orgulho”.

(HAMMED. As Dores da Alma, lição “Orgulho”, 1º capítulo.)



Cada um tem uma 
importância
◉ “A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo

‘desprezível’, pois tudo o que existe sobre a Terra é
criação divina; logo, útil e proveitosa, mesmo que agora
não possamos compreender seu real significado.

◉ Talvez não entendamos de
imediato nosso papel na
vida, mas podemos ter a
certeza de que todos somos
importantes e todos fomos
convocados a dar nossa
contribuição ao Universo.”

(HAMMED. As Dores da Alma, lição 
“Orgulho”, 1º capítulo.)



Meta individual
◉ “O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os

verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir
suas forças, sua coragem. Digo: coragem, porque dela
muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo,
do que para vencer os outros.”
◉ Emmanuel

(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 11, item 11)



Essa mudança pode ser 
repentina?
◉ “... nada se opera bruscamente em a Natureza;

jamais a saúde volta de súbito a um enfermo; entre a
enfermidade e a saúde, há sempre a convalescença.
Não pode o homem mudar instantaneamente o seu
ponto de vista...; ele precisa de tempo para assimilar
as novas ideias.”

(ALLAN KARDEC. Obras Póstumas, Primeira Parte, cap. “O egoísmo e o 
orgulho”)



Não julguemos...
◉ “Não julguemos, com nossos conceitos apressados, os

acontecimentos em nosso derredor; antes, aguardemos
com calma e façamos uma análise mais profunda da
situação. Assim agindo, poderemos avaliar melhor todo o
contexto vivencial”.

(HAMMED. As Dores da Alma, lição 
“Orgulho”, 1º capítulo.)



Jesus
“Mulher, onde estão aqueles
teus acusadores? Ninguém te
condenou?

E ela disse: “Ninguém. Senhor.”

E disse-lhe Jesus: “Nem eu
também te condeno; vai-te e
não peques mais”.

Jesus
(João, 8:10 e 11.)


