
No mundo tereis 
aflições, mas 

tende bom ânimo

O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, de Allan Kardec

Capítulo V – Bem-aventurados 
os aflitos, porque serão 

consolados



“Tenho-vos dito isto, para que em
mim tenhais paz; no mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo”. (João, 16: 33)

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei
de mim, que sou manso e humilde de coração; e
encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o
meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. (Mateus, 11: 28-30)

“Bem-aventurados os aflitos, porque
serão consolados”. (Mateus 5: 4)
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Aflição é sentimento desagradável ou
estado de ânimo perturbado de sofrimento
intenso, desarmonia, tristeza, tormenta,
angústia, agonia, aborrecimento, dissabor,
desgosto, depressão, preocupação por
alguma causa, real ou fictícia, que pode
afetar a vida direta ou indiretamente.
É a sensação de que algo está errado ou
possa acontecer.
A aflição pode colocar em risco a própria
vida mediante atitudes extremas.

Aflição
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Dor é experiência sensitiva e emocional
desagradável associada ou relacionada a
lesão real ou potencial do corpo.
No diagnóstico médico, dor é considerada
sintoma de uma condição subjacente.
Dor pode estar relacionada à aflição como
causa.
A dor segue todos os nossos passos e
espreita-nos em todas as voltas do
caminho.

Dor
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Ansiedade é sentimento vago e
desagradável de medo, apreensão,
caracterizado por tensão ou desconforto
derivado da antecipação de perigo, de
algo desconhecido ou estranho.
Diante de situação subjetiva, incerta,
desconhecida ou ameaçadora, a
ansiedade produz inquietação e
preocupação, podendo intensificar as
sensações de medo e tristeza.
A ansiedade afeta as vidas das pessoas.

Ansiedade
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Devemos lançar todas as nossas 
ansiedades e inquietudes na 

esperança, com paciência, 
resignação, fé e confiança na 

providência divina.

A ansiedade deve ser tratada. 
Além dos cuidados do corpo 

físico, com o devido 
acompanhamento médico, 
devemos cuidar da alma.

Ansiedade
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Os efeitos das aflições são vários e estão
relacionados às disposições de cada ser,
dependendo de como se subjuga a elas.
Nas provas e expiações, alguns enfrentam
as aflições com fé, coragem e resignação.
Outros se desestruturam e são
dominados por temores e desespero.

Respostas às aflições
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O Espiritismo considera as aflições, em geral, como
oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo
necessário compreendê-las e aproveitá-las como
preciosas lições.
Os sofrimentos têm razões de ser, relacionando-se com as
leis de progresso, justiça, liberdade, causa e efeito,
equilíbrio, educação e trabalho.
Eles são consequências da incompreensão e do
afastamento da lei de Deus, que rege a evolução humana,
e agentes de desenvolvimento e condição de progresso,
em que todos os seres têm de passar por eles.

As causas dos sofrimentos
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O sofrimento tem origem nos atos
cometidos pelo Espírito no passado, em
outras encarnações, ou na existência
atual.
É resultado da imperfeição humana que
não sabe utilizar adequadamente a
liberdade de escolha, fazendo mau uso
do livre-arbítrio.
À medida que o ser evolui, a
imperfeição atenua e o sofrimento
resultante de suas más escolhas vai
desaparecendo, até cessar de vez.

As causas dos sofrimentos
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As faltas do passado recaem sobre nós com todo os seus pesos e determinam
as condições do nosso destino.
Contudo, a ação do sofrimento é benéfica para quem sabe compreendê-la,
mas, somente podem compreendê-la aqueles que sentiram os seus efeitos.
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A despeito dos equívocos, a justiça, a
bondade e a misericórdia divinas
concedem oportunidades para resgatar os
nossos compromissos.
Deus concede meios, mediante esforço
próprio e trabalho edificante no bem, para
evoluir, segundo a vontade, para que a
vida se aperfeiçoe e evolua intelectual,
moral e espiritualmente.
São processos reparadores visando ao
reajustamento da criatura nos seus desvios
no curso da evolução.
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Oportunidades reparadoras



As aflições podem resultar em sacrifícios e renúncias, com a finalidade
de libertar-se do passado de erros e das escolhas insensatas.
Jesus disse: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome
sua cruz e siga-me”. (Mateus, 16: 24)
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Na vida, temos dúvidas e incertezas, com a 
morte do corpo físico, se tudo acabará no 

nada ou se a vida continuará pela 
imortalidade do Espírito.

Quem somos?
De onde viemos?
Para onde vamos?
Por que sofremos?
Qual o objetivo da nossa existência?

Por conseguinte, questionamos 
sobre o verdadeiro sentido da vida: 
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Afastando-se o horror do nada, tendo-
se a certeza de que a vida continuará
após a morte do corpo físico, o ânimo
para viver será outro, porquanto a
crença na vida futura fará viver com fé,
confiança, esperança, resignação e
alegria, mesmo diante das duras
provações e expiações que provocam
sofrimentos e dores nos seres humanos.

Crença na vida futura

14



Por outro lado, a crença de que 
tudo se acabará com a morte, a 

motivação na vida será 
exatamente oposta.

Sem perspectiva futura, afasta a 
necessidade da aquisição de virtudes 
e atributos morais para o progresso 

dos seres humanos.
Há grande diferença entre o 

pensamento materialista, que tudo 
acabará ao final de uma vida, e a 

visão espiritualista, que acredita na 
vida futura. 15



Embora, para os cristãos, Jesus na
transfiguração do Monte Tabor
conversou com os Espíritos de
Elias e Moisés, ressuscitou ao
terceiro dia e realizou as suas
aparições espirituais depois de
ressuscitado, comunicando-se com
os amigos queridos, para nos
demonstrar a imortalidade do
Espírito, mesmo assim duvidamos
da imortalidade do Espírito e da
vida futura.
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Devemos ir ao encontro de 
Jesus, buscar sua fonte amorosa 

e poderosa energia fluídica 
irradiante pelos canais 

condutores da fé.

Diante das aflições, precisamos ter a paz do 
Cristo e bom ânimo para enfrentar as 

provações e expiações, afastando a angústia, 
a ansiedade, o medo, o desânimo, a 
depressão e os maus pensamentos.
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Quem desperta para Cristo e busca a 
sua paz, não se abate e enfrenta com 

bom ânimo todas as circunstâncias 
aflitivas, sem perder tempo com 

lamentações.
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Compreende que as dificuldades são 
oportunidades abençoadas de 

aprendizado e crescimento moral 
que impulsionam a evolução 

espiritual no caminho da verdade e 
da vida em direção ao Pai.



Cristo espera que adotemos uma postura 
de levantar-se e seguir em frente. 

Reparando o tempo perdido, façamos 
brilhar a nossa luz para a vida, 

aproveitando a experiência do passado 
para construir um novo futuro.

É indispensável a luta do bem contra o 
mal dentro do próprio íntimo para se 

tornar possível o triunfo futuro.

Quanto mais a alma se eleva, cresce, se faz bela, 
tanto mais a dor se espiritualiza e torna sutil. 
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