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O que é violência 
para você?  
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Vídeo: A violência é a arma dos fracos (ONU) 
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O que nos leva à violência?  
 

 “Investigai a origem desses acessos de 
demência transitória que vos assemelham ao 
bruto, fazendo-vos perder o sangue-frio e a razão; 
pesquisai e encontrareis como base, quase sempre, 
o orgulho melindrado. [..] Até mesmo as 
impaciências causadas pelas contrariedades, 
muitas vezes pueris, originam-se da importância 
que se atribui à própria personalidade, supondo-
se que à frente da qual tudo deve curvar-se.”(Allan 

Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. 2. ed., Cap. IX, Item 9, p. 132-133).  
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Vídeo: Gandhi e a não violência 
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Qual é o remédio para a 

violência? 
 

 “Não te limites a registrar os surtos 

de violência que se estendem no Plano 

Físico. Faze algo para que o amor 

restabeleça a harmonia entre as 

criaturas. Compadece-te, perdoa e 

serve.” (Emmanuel, Pronto socorro, 7. ed., p. 24,25). 
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Qual é a verdadeira luta que 

devemos travar? 

 

“(...) ninguém alcançará a 
suspirada vitória sem a vontade 
de aprender e a disposição de 
trabalhar.”(Espíritos diversos, Entre irmãos de outras terras, 

7.ed., p. 16) 
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Como devemos enxergar um 

agressor? 

 “[...] recolhe todas as 
manifestações de injúria, maldade, 
agressividade ou incompreensão dos 
outros, com a tranquilidade do 
cultivador que recebe de um 
companheiro vastas coleções de frutos 
verdes, para os quais não há colocação 
na área de seus interesses.”(Espíritos diversos, 

Entre irmãos de outras terras, 8.ed., p. 18-19). 
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O que pensar sobre a justiça 
com as próprias mãos? 

 

“Toda violência oculta um ser 
enfermo, que extrapola da sua 
dor para a agressão infeliz.”(Emmanuel, 

Coragem, p. 23). 
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Caso: Escola sitiada pelas trevas  
 
Autor: Luiz Sérgio (Espírito)  
 
Livro: Ainda existe esperança  
 
Personagens: Luiz Sérgio, Augusto, Tuco, alunos e 
professores de uma escola na Terra  
 
Situação: Equipe espiritual analisando uma escola 
da Terra em seus aspectos espirituais  



12/11 

 “Por meio do ensinamento dos 
Espíritos, podemos perceber que a 
violência nasce do nosso orgulho e da 
ausência de Deus no coração do ser 
humano. Reflita acerca do que você pode 
realizar para auxiliar a si e ao próximo a 
deixar a natureza violenta. Vejamos o 

exemplo de Mahatma Gandhi.”(Editora 

Auta de Souza, Comissão de Mocidade).  
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Mansuetude  
 
 “A agressividade infeliz é doença 
passageira, embora os grandes danos que 
produz, cedendo lugar à pacificação.  
Torna dócil a tua voz, nestes turbulentos dias 
de algazarra, e gentis os teus gestos ante os 
tumultos e choques pessoais[...].”(Joanna de Ângelis, 

Entrega-te a Deus, p. 30).Grifo nosso.  
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Um excelente recurso para a promoção 
da paz é o cultivo da prece. Você tem 

orado ultimamente?  
 
 “Igualmente, no silêncio de tua prece, 
acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro 
na atmosfera que te rodeia, comparável a 
imenso laboratório invisível.”(Emmanuel e André Luiz, 

Opinião espírita, 6. ed., p. 192).  


