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QUANDO VOCÊ PENSA EM 
DESERTO, O QUE LHE VEM À 

MENTE?



SIMBOLISMO DO 
DESERTO

⌖ “No misterioso silêncio do deserto,
interrompido pelas frequentes
tempestades de areia, a reflexão,
a interiorização tornam-se inevitá-
veis, e o indivíduo mergulha no
insondável, descobrindo as
incógnitas da vida e encontrando
respostas hábeis para o prossegui-
mento da jornada [...].”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Ilumina-te, 
cap. 1)



EXEMPLOS 

⌖Moisés
⌖ o encontramos com o povo libertado da escravidão

no Egito, vagando no deserto até encontrar a terra
prometida, quarenta anos depois...

⌖ João Batista
⌖ antecipando o ministério de Jesus, buscou a solidão

do deserto para impregnar-se da mensagem
precursora da Boa-Nova, adquirindo resistência física
e moral para os grandes enfrentamentos que o
aguardavam...



EXEMPLOS 

⌖ Jesus
⌖ enfrentando as multidões esfaimadas de amor e paz,

demandou ao deserto por quarenta dias e noites em jejum
e em comunhão com Deus... E sempre [...] buscava a
solidão do deserto para refazer-se e impregnar-se de
Deus...

⌖ Saulo de Tarso
⌖ depois de haver recebido o convite de Jesus às portas de

Damasco, o jovem rabino seguiu ao deserto [...], onde
reflexionou por três longos anos, a fim de conseguir as
forças morais para as lutas que deveria travar em favor da
divulgação do evangelho...

(JOANNA DE ÂNGELIS. Ilumina-te, cap. 1)



O QUE PODEMOS EXTRAIR 
DESSES EXEMPLOS?

O que o deserto pode simbolizar para cada um de nós?



COMO VIVE O HOMEM 
NA ATUALIDADE?

Há balbúrdia e correria.

Mais distrações como fuga da realidade, 
desviando as criaturas  do foco da evolução e 
do pensamento nobre.

A tecnologia da inutilidade ao alcance de 
todos, desvia os seus aficionados  dos 
compromissos graves e das responsabilidades 
severas, que substituem pelo vazio existencial.



COMO VIVE O HOMEM 
NA ATUALIDADE?

Como consequência, falecem as 
resistências morais, quando testados na 
vivência dos postulados dignificadores e 
sacrificiais, indispensáveis à existência feliz.

Falta de fé e coragem e tombamento nas 
armadilhas do prazer.

Desvio dos objetivos mais significativos da 
existência.



DO QUE PRECISA O SER 
HUMANO?

⌖ “A fim de abastecer-se de energias, necessita, porém,
de silêncio, de meditação, de algum tempo no
deserto...”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Ilumina-te, cap. 1)

⌖ “O homem que busca a realização pessoal,
inevitavelmente é impelido à interiorização.”

(IDEM. Momentos de Meditação, cap. 1)



EXAME DA REALIDADE

⌖ “Apaga, no mergulho da prece e da meditação, em
ensimesmamentos espirituais, as chamas da
inquietude e faze bastante silêncio no espírito
aturdido.

⌖ Examina em profundidade o que desejas realmente,
como o pretendes, para quanto tempo o queres.

⌖ Depois busca a renovação na fé viva e avança pelos
rumos difíceis.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Espírito e Vida, cap. 51)



EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS 
DEVEMOS FAZER ISSO?

⌖ “No dia-a-dia aprenderás a te
encontrares, se o intentares
sempre.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Episódios 
Diários, cap. 31)

⌖ “Antes, portanto, de agir, reflete;
após atuar, reflexiona.”

(IDEM. Convites da Vida, cap. 
47)



QUE BENEFÍCIOS 
PODEMOS COLHER?

⌖ “Educar-se a mente, disciplinando-se o pensamento,
constitui recurso valioso para a saúde espiritual, para o
êxito da reencarnação. [...]

⌖ ... constrói a sabedoria para os diálogos edificantes e
produtivos, gerando os conhecimentos que levam às
ações enobrecedoras. [...]

⌖ Quando não se consegue esse silêncio que predispõe
à harmonia, o acúmulo de problemas não resolvidos
empurra a sua vítima para a depressão.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Ilumina-te, cap. 1)



O QUE SIGNIFICA ESSE 
DESERTO, AFINAL?

⌖ É a busca “... às paisagens
interiores que aguardam ser
conhecidas pela reflexão
profunda, penetradas pela
busca do silêncio iluminativo.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. 
Ilumina-te, cap. 1)



ANÁLISE DA EXISTÊNCIA

⌖ “Analisa a existência que desfrutas e busca, vez que
outra, o deserto...

⌖ Silencia as ansiedades e tormentos, equilibrando as
emoções, a fim de seres penetrado pelas lúcidas
vibrações do bem.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Ilumina-te, cap. 1)



SÍNTESE DA LIÇÃO

⌖ “Quando te sentires, porém, na encruzilhada dos conflitos e
das angústias, sem saber como proceder, busca o deserto,
e, no silêncio, Jesus se te acercará, orientando-te com
segurança.”

(JOANNA DE ÂNGELIS. Ilumina-te, cap. 1)

⌖ “Ele te lavará a mente eivada de
aflições.

⌖ Balsamizará tuas úlceras.
⌖ Dar-te-á salutares alvitres.
⌖ Basta que te cales e Sua voz

falará no sublime silêncio.”
(EMMANUEL. Caminho, Verdade 

e Vida, cap. 168)


