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Vamos estudar um diálogo que mudou minha percepção 

sobre a cura do vício em geral e, em particular, do vício 

sexual. Minha primeira descoberta é que apenas a iniciação 

espiritual, quer dizer, a espiritualização pode, de fato, nos dá 

uma verdadeira cura. Segunda descoberta é que essa 

iniciação foi vivida por Madalena em diálogo com Jesus, 

segundo narra Humberto de Campos.

Jesus, como está dito no livro Mem ór ias de um  Suicida 

(temos uma série de programas sobre esse livro, link, 

imagem), é o maior iniciado do planeta e o verdadeiro 

fundador da Doutrina Secreta no mundo. Por isso, o diálogo 

que estudaremos nos revela de forma direta a sabedoria do 

Mestre atuando em função de uma cura de vício sexual.

A leitura do texto na íntegra é essencial. Aqui destacamos 

alguns trechos para nossa conversa.

Vamos dividir o diálogo de Maria Madalena com Jesus em 

sete etapas. São etapas que todos precisamos viver no 

processo de nossa cura espiritual. Inicio a apresentação de 

cada etapa com uma frase do diálogo entre Madalena e Jesus 

retirado do texto do livro Boa Nova.

http://www.grupomarcos.com.br
http://www.grupomarcos.com.br
http://www.grupomarcos.com.br
http://www.grupomarcos.com.br
https://grupomarcos.com.br/encontro-1-revista/privado-modulo-cristo-2018-encontro-7-vicio-e-cristianismo/


Pr im eira et apa

- Senhor, ouvi a vossa palavra 

consoladora e venho ao vosso encontro!... 

Tendes a clarividência do céu e podeis 

adivinhar como tenho vivido!(Madalena)

Tornar consciente os próprios vícios, 

aceitar as deficiências morais, não negar 

as fraquezas é uma atitude de imensa 

coragem! Não há recuperação emocional 

com negação. O vício alimenta-se da 

mentira, da falsidade consigo mesmo. 

Alimenta-se das tão conhecidas 

desculpas íntimas e das mentiras sociais 

elegantes. Madalena não improvisa uma 

mentira, não usa meias palavras. É 

honesta.

Precisamos ser honestos conosco e 

com o Cristo. Precisamos ter a coragem 

de dialogar com esse amigo de coração 

aberto. É preciso entrar em detalhes 

sobre nossas dores quando dialogamos 

com o Mestre em nossos momentos de 

prece e de meditação. Ele sabe como 

vivemos, mas nós precisamos conversar 

com ele para que ele nos cure. Essa 

etapa chama-se honestidade.

Segunda et apa

Sou uma filha do pecado. Todos me 

condenam. Entretanto, Mestre, observai 

como tenho sede do verdadeiro amor!... 

Minha existência, como todos os prazeres, 

tem sido estéril e 

amargurada...(Madalena).

Falar com honestidade é também não 

fantasiar. Como é comum, a todos que 

tem o vício ou que desejam ter, 

fantasiar... Tudo é alegria, tudo é 

satisfação... Essa é uma mentira muito 

destrutiva. O vício sexual está 

certamente vinculado ao prazer, mas, 

está muito mais vinculado a angústia, a 

dor emocional, ao desespero e, isso é 

muito triste, ao desprezo por si mesmo.

A mídia, que explora repetidamente 

uma sexualidade adoecida, raramente 

mostra a face verdadeira da viciação 

sexual. Ela nada tem de bela e prazerosa. 

É angústia, dor e desespero. Portanto, 

olhar, de fato, o que se sente é regra 

indispensável. Ter a consciência clara da 

amargura que traz o vício sexual é um 

ato de coragem espiritual.Saber a sua 

dor específica é necessário para sua cura. 

Essa etapa chama-se minha dor real.

Terceira et apa

Ouvi o vosso amoroso convite ao 

Evangelho! Desejava ser das vossas 

ovelhas...(Madalena)

Reconhecer e valorizar o desejo de 

espiritualizar-se. A ilusão do vício sexual 

é o do amor. Da fusão sublime com os 

outros seres e com Deus. Adoecemos a 

nossa sexualidade por buscarmos de 

forma errada satisfazer o ardente e 

nobre desejo de integração com o Pai. É 

necessário entender que nosso desejo 

original é belo e sublime e não devemos 

abrir mão dele. É o que faz Madalena 

após reconhecer seus vícios e o vazio de 

sua vida. Redobrar os esforços em busca 

da satisfação sublime! Esse etapa 

chama-se minhas reais necessidades. 

Quar t a et apa

...mas, será que Deus me 

aceitaria?(Madalena)

Essa é a mais dolorosa questão que um 

espírito pode carregar. Tão dolorosa que 

a maioria sequer tem coragem torna-la 

consciente. Por não enfrentar essa 

questão, muitas vezes, nos prostituímos 

socialmente por temer não ser amado 

por Deus. Aceitamos experiências 

inaceitáveis por achar que merecemos, 

por não vermos o óbvio: Deus nos ama.

Esse pergunta de Madalena representa 

o clamor de milhões de almas, a 

pergunta que tumultua milhões de seres 

através dos séculos, apesar de meus 

horríveis erros, Deus me aceitaria? Deus 

me ama? Quem nunca sentiu essa dor 

angustiante? Reconhecer essa dor 

profunda, dar-se conta desse medo 

avassalador e expressá-lo é o que 

aprendi com Madalena. Não é fácil, é 

libertador. Essa etapa, meu maior medo.



A Apar i ção de Cr i sto 
par a M ar i a M adal en a,
Ar t ista: Alexander  Ivanov,
1834.



Quint a et apa

Maria, levanta os olhos para o céu e 

regozija-te no caminho, porque escutaste a 

Boa Nova do Reino e Deus te abençoa as 

alegrias! (Jesus)

Deus te abençoa as alegrias.Que 

resposta estonteante! Jesus ante um 

espírito com a sexualidade adoecida e 

pervertida, diz:Deus te abençoa as 

alegrias!Que alegria? Que benção?É que 

Maria passou pelo portal da iniciação! 

Veja, ela reconheceu sua situação sem 

mentiras; deu-se conta de seu vazio 

existencial; alimentou o sincero desejo 

de seguir o Cristo; expressou seu maior 

medo. Quem assim age está apto a 

caminhar para Deus.

Não fala o Mestre de promessas fácies 

e mentirosas, fala ? você está pronta 

para caminhar, porque escutou a minha 

voz! Isso é motivo de imensa alegria. 

Jesus não é um senhor de engenho que 

exige, exige e exige sempre... Comemora 

o Mestre cada pequena e grande 

conquista espiritual, mesmo que ainda 

estejamos longe da vitória completa. 

Madalena está pronta para receber os 

ensinos dos mistérios iniciáticos. Isso é 

motivo de alegria. Chamo, essa etapa, 

alegria de iniciar.

Sext a et apa

Somente o sacrifício contém o divino 

mistério da vida. Viver bem é saber 

imolar-se. Toda luz humana vem do 

coração experiente e brando dos que 

foram sacrificados.(Jesus)

Após essa revelação, presente em 

todos os elevados grupos iniciáticos do 

planeta, Madalena está apta a realizar 

sua trajetória espiritual. Antes de 

compreender essa revelação, Madalena 

era tola: pensava que a vida era prazer e 

conquista social. Preocupava-se com o 

conforto, com as festas, com as 

satisfações da vaidade. Tola ao ponto de 

dedicar-se a construção de uma vida 

confortável e prazerosa à custa de sua 

integridade espiritual. Agora, não mais.

Está diante de nós, uma iniciada. 

Alguém que compreende o sentido da 

vida e a função da dor.

O continuador de Allan Kardec nos 

ensina algo parecido.

O gênio não é somente o resultado de 

trabalhos seculares; é, também, a 

apoteose, a coroação do sofrimento. De 

Homero a Dante, a Camões, a Tasso, a 

Milton, e, além deles, todos os grandes 

homens têm sofrido. A dor fez com que 

suas almas vibrassem; inspirou-lhes a 

nobreza de sentimento, a intensidade de 

emoção, que eles souberam traduzir com 

os acentos geniais e que os 

imortalizaram. A alma jamais canta 

melhor do que na dor. Quando esta toca 

as profundezas do ser, faz com que daí 

brotem esses gritos eloquentes, esses 

chamamentos poderosos que comovem e 

arrastam multidões.

Este é o caso de todos os heróis, de 

todos os grandes caracteres, dos 

corações generosos, dos espíritos mais 

eminentes.

Sua elevação se mede pela soma de 

sofrimentos experimentados. Diante da 

dor e da morte, a alma do herói, do 

mártir, se revela em sua beleza tocante, 

em sua grandeza trágica, que, por vezes, 

atinge os limites do sublime, 

aureolando-o com uma luz inextinguível.

Suprimi a dor e suprimireis, com o 

mesmo gesto, o que é mais digno de 

admiração neste mundo, isto é, a 

coragem de suportá-la. O mais nobre 

ensinamento que se possa propor aos 

homens não é a lembrança daqueles que 

sofreram e morreram pela verdade e 

pela justiça? Existe coisa mais augusta e 

venerável que seus túmulos? Nada iguala 

a potência moral que deles se desprende. 

As almas que deram tais exemplos se 

engrandecem a nossos olhos, com o 

passar dos séculos, e parecem, de longe, 

mais imponentes ainda. Elas são como 

fontes de força e de beleza, onde as 

gerações vão se retemperar.

Através do tempo e do espaço, o brilho 

delas, como a luz dosastros, ainda se 

espalha sobre a Terra. Sua morte 

originou a vida e sua lembrança, como 

um aroma suave, vai lançar, por toda a 

parte, a semente dos entusiasmos 

futuros.

Estas almas ensinaram-nos que é pelo 

devotamento, pelos sofrimentos 

dignamente suportados, que galgamos 

os caminhos do céu. E a história do 

mundo não é outra coisa senão a 

sagração do espírito pela dor. Sem ela, 

não pode haver virtude completa nem 

glória imperecível.

É preciso sofrer para adquirir e 

conquistar. Os atos de sacrifício 

desenvolvem as radiações psíquicas. Há 

uma espécie de rastro luminoso deixado, 

no Espaço, pelos espíritos dos heróis e 

dos mártires.



Aqueles que não sofreram mal podem 

compreender estas coisas, pois, neles, só a 

superfície do ser é trabalhada, valorizada.

Seus sentimentos não têm amplitude; seu 

coração não tem efusão; seu pensamento 

só atinge acanhados horizontes.

São necessários os infortúnios, as 

angústias, para dar à alma sua suavidade, 

sua beleza moral, para despertar seus 

sentidos adormecidos. A vida dolorosa é 

um alambique em que se destilam os seres 

para mundos melhores. Tanto a forma 

quanto o coração, tudo se embeleza, por 

ter sofrido. Mesmo nesta vida, há algo de 

grave e de terno, nos rostos muitas vezes 

banhados pelas lágrimas. Eles ganham 

uma expressão de beleza austera, uma 

espécie de majestade que impressiona e 

seduz.

Leon Denis. O Problema do Ser, do Destino e da Dor

Vício é fuga da dor que gera as piores 

dores, dores que rebaixam. Enfrentar a 

dor, aceitando-a com coragem e 

dignidade é libertar-se. Não se trata, 

como pensam os espíritos imaturos, de 

procurar a dor, de flagelar-se. Trata-se de 

enfrentar a dor inevitável que mora, 

muitas vezes, em nosso coração. Essa 

etapa chamo, revelação iniciática. Agora, 

Madalena sabe o caminho da Vida.

Sét im a et apa

 - Desgraçada de mim, Senhor, que não 

poderei ser mãe!...

Então, atraindo-a brandamente a si, o 

Mestre acrescentou:

- E qual das mães será maior aos olhos de 

Deus? A que se devotou somente aos filhos 

de sua carne, ou a que se consagrou, pelo 

espírito, aos filhos das outras mães?

Todos nós temos uma dor central. Uma 

dor que nos prende a inferioridade do 

mundo, que nos faz vacilar entre Deus e 

a mentira. Que dor é essa? É uma dor 

pessoal. Uma dor ligada aos milênios de 

nosso passado. O erro mais triste, a falta 

mais infeliz. É o espinho que fere a nossa 

alma, que sangra o nosso coração. 

Quando nos decidimos aos grandes voos 

do espírito, essa dor aparece e, muitas 

vezes, recuamos.

Como enfrentá-la? Primeiro, entender 

com o coração tudo o que foi ensinada 

nas etapas anteriores. Sentir a verdade 

de tudo o que ensinado pelo Grande 

Iniciador do mundo, Jesus.

Após essa preparação sincera e que 

exige devoção, iniciar o processo de auto 

descoberta com a ajuda do Cristo. O que 

mais dói em você? O que mais incomoda? O que parece mais difícil? Madalena tinha um 

conflito de amor e um dificuldade com maternidade. Conflito que foi ao ponto de ela 

não poder mais ser mãe... Aqui, nessa exato momento, precisamos do Cristo para 

avançar.

Precisamos entender como transformar um conflito pessoal, íntimo em força de 

crescimento espiritual. Nosso Mestre ensina a Madalena, seja mãe! Não mãe filhos 

biológicos, seja mãe dos deserdados, dos excluídos, dos viciados e dos leprosos. É isso 

que este espírito até hoje faz. Quer superar teu vício, crescer verdadeiramente? 

Prepara-te, porque este última passa apenas se dá entre Mestre e discípulo. Apela a 

Madalena ou ao Mestre. Essa etapa é seríssima, é uma experiência íntima e 

reestruturadora, chama-se Iniciação Cristã. Quem a viveu ou vive, serve eternamente a 

um dos grupos de deserdados do mundo.

Madalena seguiu as orientações do Mestre? Não foi por acaso que Jesus escolheu 

Madalena para sua primeira aparição após a crucificação. Ele o símbolo da Ressureição e 

da Vida. Ela, sua seguidora, o símbolo da nossa regeneração emocional.



A  M adal en a Pen i ten te,  óleo sobre tela, Guido Reni, em  1635 

(aproxim adam ente). 



O QUE É DASA?  

DASA é uma Irmandade que se baseia em um programa de recuperação de 12 Passos de 
Alcoólicos Anônimos. DASA é uma Irmandade de ajuda mutua, aberta a todas as pessoas 
de qualquer idade e inclinação sexual. Entre seus membros se encontram tantos os que 
experimentaram uma necessidade compulsiva de sexo, como aqueles com um apego 
desesperado a uma única pessoa. Todos os membros tem um padrão comum de 
comportamento obsessivo/compulsivo, seja sexual como emocional ( ou ambas) através 
das quais as atividades e as relações se vem cada vez mais destrutivas e Afetam a todos os 
aspectos de nossa vida - a carreira, a família e o conceito de amor próprio. Já que os 
DASAs são todos dependentes também, eles têm uma compreensão especial de si 
mesmos e da doença. Eles sabem como a Doença funciona - e aprenderam como se 
recuperar dela através do DASA. Podem assistir as nossas reuniões, qualquer pessoa que 
acredite ter esse problema, independente de ter outro tipo de dependência (Álcool, 
Droga...) ou não.

O DASA foi fundado em BOSTON em 1976. Os membros que iniciaram, eram pessoas 
que se haviam dado conta de que o sexo, o "coquetel romântico" e a dependência 
emocional estavam afetando a suas vidas da mesma forma em que o álcool e as drogas os 
haviam afetado. Suas experiências mostram que a promiscuidade sexual é um cultivo de 
hábito de relações destrutivas que não se pode vencer somente, com a força de vontade. 
Muitas histórias típicas tem como protagonistas, pessoas que visitavam assiduamente 
certos lugares, que tiveram repetidos contágios de enfermidades venéreas e o medo de 
serem descobertos por seus familiares. Outros não conseguiam evitar as relações 
destrutivas e em pouco tempo se encontravam em outras relações igualmente 
prejudiciais. Outros, finalmente se dedicavam a atividades sexuais solitárias.

(...)

E o que é mais importante, estes membros tem uma nova visão da liberdade e dignidade 
pessoal. Alguns afirmam que sem o apoio desta Irmandade, teriam o dilema de ter que 
viver entre a solidão aguda e o isolamento, por um lado, as relações e atividades 
dependentes que por outro, os teriam levado ao suicídio.

Visite o site da DASA : https://www.slaa.org.br/site/ 

https://www.slaa.org.br/site/


Considera por  m uitos o m ais br i lhante l ivro do cont inuador  de Al lan 
Kardec, o autor  corajosam ente aborda do tem a do sent ido da vida e da dor  
contradizendo de m aneira fr ontal  os valores de nossa cul tura adoecida pela 
busca do excesso, do prazer  a qualquer  custo e da revol ta ante as provas da 
Vida.

O que m ais cham a atenção na elaboração do l ivro é o m étodo ut i l izado por  
Léon Denis. Este l ivro não nem  um a psicografia nem  um  escr i to desse grande 
espír i tos. Deixo que ele expl ique a cur iosa form a de com posição deste l ivro. 
com o está no in ício da pr im eira par te, páginas  55 e 56.

Durante vinte anos recebemos, em Tours, comunicações desta ordem. Elas abordavam 
todos os grandes problemas, todas as questões importantes de filosofia e de moral e 
compunham 56 O Problema do Ser e do Destino Léon Denis vários volumes 
manuscritos. É o resumo deste trabalho, extenso demais, muito vasto para se publicar 
integralmente, que eu queria apresentar aqui. Jerônimo de Praga, meu amigo, meu 
guia do presente e do passado, o espírito magnânimo que dirigiu os primeiros 
impulsos de minha inteligência infantil, em tempos longínquos, é o autor dele. 
Quantos outros espíritos eminentes expandiram, assim, seus ensinamentos pelo 
mundo, na intimidade de alguns grupos! Quase sempre anônimos, eles se revelam 
apenas pelo alto valor de suas concepções. Foi-me dada a possibilidade de retirar o 
véu que escondia a personalidade verdadeira de alguns deles. Mas, devo guardar seu 
segredo, porque os espíritos de elite se reconhecem precisamente por esta 
particularidade: eles se ocultam sob pseudônimos e querem continuar incógnitos. Os 
nomes célebres que encontramos abaixo de certas comunicações medíocres e vazias, 
com muita frequência, não passam de um engodo. 

Com todos estes detalhes, quis demonstrar uma coisa: esta obra não é exclusivamente 
minha, mas, antes, o reflexo de um pensamento mais elevado que procuro interpretar. 
Ela está de acordo, em todos os pontos essenciais, com os ensinos expressos pelos 
instrutores de Allan Kardec; contudo, pontos deixados obscuros por estes foram nela 
abordados. Igualmente, tive de levar em conta o movimento do pensamento e da 
ciência do homem, suas descobertas, e assinalá-los neste trabalho. Em certos casos, 
acrescentei-lhes minhas impressões pessoais e comentários, pois, no Espiritismo, 
nunca seria demais dizê-lo, não há dogmas e cada um de seus princípios pode e deve 
ser discutido, julgado, submetido ao controle da razão.



O vício pode ser entendido como tentar realizar uma necessidade espiritual 

genuína, como a necessidade de amor, só que por meios não corretos, por 

meios não adequado? Seria isso ou eu estou errada?

A essência humana é divina. Apenas quando se busca a Deus em tudo o 

que se faz o espírito está alimentando-se adequadamente. Apenas 

quando o levantar-se cedo, o deitar-se tarde, o passar noites insônias 

têm como objetivo último ligar-se a Deus, o indivíduo age 

adequadamente. Somente quando o trabalho profissional tem como 

objetivo último criar uma sustentação material para propiciar ao 

indivíduo ligar-se mais a Deus, ele age sem vício. Somente quando a 

união sexual busca vincular um indivíduo ao outro e ambos buscam 

vincular-se a Deus, se age segundo as necessidades profundas do ser.

A busca hum ana sem pre será por  Deus. E, após encont rá-lo de form a 

plena, abre-se um a nova realidade evolut iva que at ravessa o 

inf in it o.

Portanto, minha amiga, o vício é, como afirmamos, razão dessa busca 

também, mas de forma errada. O indivíduo busca ligar-se ao outro, 

tratando-se aqui do tema do vício sexual, buscando no outro apenas uma 

complementariedade de efeito instantâneo, que consegue, por 

pouquíssimo tempo. O que é isso? É a busca sincera de integração com 

Deus com o apoio do outro, mas de forma totalmente equivocada. 

A cada vício corresponde um impulso divino puro e poderoso, por isso 

que os vícios têm tanto poder, porque a sua origem está na própria 

Diálogo Mediúnico

Paz e alegria aos vossos corações: que o Mestre possa nos iluminar, nesse 

instante, com a sua misericórdia e com o seu poder para que consigamos, 

em seu nome, dialogar e conseguir sentir mais profundamente o amor que 

Ele nutre por cada coração que habita este planeta, encarnado ou 

desencarnado.

Muito obrigada pela sua presença hoje, amigo Cairbar. Como primeira pergunta, 

sobre esse tema, segundo a compreensão do Evangelho, o que é o vício?

Podem os af irm ar  que, em  sua def in ição essencial, podem os dizer  que o 

vício é o pecado. E o pecado, com o sabeis, signif ica er rar  o alvo. O vício, 

por t ant o, é um  desvio energét ico. O vício é o desvio do int eresse. Ao 

invés de se int eressar  por  aquilo que é belo, prazeroso e saudável, o 

espír it o passa a cult ivar  int eresse por  aquilo que é dist orcido, 

desarm ônico e t em  consequências desast rosas. Sim bolicam ent e 

falando, o vício é desviar -se da t rajet ór ia divina. É também desviar a 

satisfação dos anseios mais profundos e, por isso, gera angústias e dores 

desnecessárias.

Vício, portanto, minha amiga, é todo o impulso, desejo e busca que não é 

abençoado por Deus.



busca pelo Criador. Portanto, os erros de busca de plenitude e satisfação 

são tão desastrosos, mas também precisam ser compreendidos que o 

sentimento de busca jamais deve ser aniquilado, apenas corrigido.

Como o exemplo de Madalena pode nos auxiliar a lidar com os nossos 

vícios?

Não apenas o exemplo, mas a própria energia desse espírito que podeis 

buscar, vós que, em particular, enfrentais os vícios da sexualidade, por 

meio da prece. Devotem-se em orações sinceras a esse espírito, porque 

ela não abandonou o mundo e, muito menos, a vós que enfrentais as 

batalhas do vício da sexualidade. Orai a esse espírito e ela vos amparará. 

Certamente vos amparará, porque o trabalho que ela desenvolve na 

Terra é demais profundo e complexo para ser explanado aqui em poucas 

palavras, um dia falaremos dele em detalhes para todos vocês. Porque 

serão necessárias a composição de obras psicografas e de dezenas de 

mensagens para que entendais a grandeza desse espírito. 

Por ora, vos digo: esse espírito tem o poder de amparo extraordinário. 

Buscai a esse coração devotado e amoroso que ensinou aos próprios 

apóstolos o carinho pelos mais viciados e ele vos amparará.

Madalena está no mundo, no sentido de que poderá estar ao vosso lado, 

se a vossa prece for suficientemente sincera, independente da 

enormidade da vossa degradação por conta do vício. 

Além disso, abrindo o coração a esse espírito, ele vos ensinará. Maria 

Madalena vos ensinará os mistérios profundos da transmutação da 

busca do vício para a busca do Cristo. Um dia lereis esse maravilhoso 

livro que consta em nosso plano desse espírito corajoso que colocou 

como título do livro que escreveu de próprio punho - Do Vício ao 

Encontro com o Cristo. 

Há algo maravilhoso nesse ser, há algo que nos deslumbra nesse 

espírito, que é o poder de tirar da podridão mais fétida energias que nos 

admira por seu poder e sua pureza.

Amigos e amigas, se tendes conflitos intensos com o vício, não pensais 

duas vezes, recorrais a Maria Madalena e ela vos ensinará, milímetro a 

milímetro, a trilhar um caminho que conduz a uma luz tão pura que 

deslumbra a todos nós.

Que vocês reflitam em paz sobre esse maravilhoso espírito.

Do vosso irmão e amigo,

Cairbar de Souza Schutel.



Essa extraordinária mensagem 

esclarece um ponto 

importantíssimo.  Teria Léon Denis 

mantido suas ideais sobre a 

importância do sofrimento para o 

crescimento espiritual após seu 

desencarne? Teria ele mudado de 

ideia? Sabemos que ele foi um dos 

espíritos sempre presentes na 

vida de Yvonne A. Pereira. 

Essa mensagem foi publicada pela 

Feb - Federação Espírita Brasileira 

- em fevereiro de 1978, na revista 

Reformador.   Vale muito a pena 

ler e refletir. Boa leitura!

MENSAGEM
Léon Denis

A Grande Educadora

Chama-se Dor.

Revela-se na desventura do amante, 

na desolação da orfandade, na 

angústia da miséria, no 

alquebramento da saúde, no esquife 

do ser querido que se foi deixando 

atrás de si a lágrima e o luto, no 

opróbrio da desonra, na humilhação 

do cárcere, no aviltamento dos 

prostíbulos, na tragédia dos 

cadafalsos, na insatisfação dos ideais, na 

tortura das impossibilidades ? no acervo das 

desilusões contra que se confunde e se 

decepciona o coração da Humanidade.

Não obstante, a Dor é a grande amiga a zelar 

pela espécie humana, junto dela exercendo 

missão elevada e santa.

Estendendo sobre as criaturas suas asas, 

úmidas sempre do orvalho regenerador das 

lágrimas, a Dor corrige, educa, aperfeiçoa, 

exalta, redime e glorifica o sentimento 

humano a cada vibração que lhe extrai 

através do sofrimento.

O diamante escravizado em sua ganga sofre 

inimagináveis dilacerações sob o buril do 

lapidário até poder ostentar toda a real 

pureza do grande valor que encerra. Assim 

também será a nossa alma, que precisará 

provar o amargor das desventuras para se 

recobrir dos esplendores das virtudes 

imortais cujos germens o Sempiterno lhe 

decalcou no ser desde os longínquos dias do 

seu princípio!

A alma humana é o diamante raro que a 

Natureza ? Deus ? criou para, por si mesmo, 

aperfeiçoar-se no desdobrar dos milênios, 

até atingir a plenitude do inimaginável valor 

que representa, como imagem e semelhança 

dAquele mesmo Foco que a concebeu. Mas o 

diamante ? Homem ? acha-se envolvido das 

brutezas das paixões inferiores. É um 



LÉON DENIS
A Dor é o Sol da Alma...

A criatura que ainda não sofreu 

convenientemente carrega em si como 

que a aridez que desola os pólos 

glaciais e, como estes, é inacessível às 

elevadas manifestações do Bem, isto é, 

às qualidades redentoras que a Dor 

produz. Nada possuirá para oferecer 

aos que se lhe aproximam pelos 

caminhos da existência senão a 

indiferença que em seu ser se alastra, 

pois que é na desventura que se 

aprende a comungar com o Bem, e não 

pode saber senti-lo quem não teve 

ainda as fibras da alma tangidas pela 

inspiração da Dor!

O orgulho e o egoísmo, cancerosas 

chagas que corrompem as belas 

tendências do Espírito para os surtos 

evolutivos que o levarão a redimir-se; 

as vaidades perturbadoras do senso, as 

ambições desmedidas, funestas, que 

não raro arrastam o homem a 

irremediáveis, precipitosas situações; 

as torpes paixões que tudo arrebatam 

e tudo ferem e tudo esmagam na sua 

voragem avassaladora que infestam a 

alma humana, inferiorizando-a ao nível 

da brutalidade, e os quais a Dor, 

ferindo, cerceia, para implantar depois 

os fachos imortais de virtudes tais 

como a humildade, a fé, o desinteresse, 

a tolerância, a paciência, a prudência, a 

discrição, o senso do dever e da justiça, 

os dons do amor e da fraternidade e 

até os impulsos da abnegação e do 

sacrifício pelo bem alheio ? 

remanescentes daquelas mesmas 

sublimes virtudes que de Jesus 

Nazareno fizeram o mensageiro do 

Eterno!

Ela, a Dor, é o maior agente do 

Sempiterno na obra gigantesca da 

regeneração humana! É a retorta de 

onde o Sentimento sairá purificado dos 

vírus maléficos que o infelicitam! 

Quanto maior o seu jugo, mais 

benefícios concederá ao nosso ego ? tal 

como o diamante, que mais cintila, 

alindado, quanto maior for o número 

dos golpes que lhe talharem as facetas! 

É a incorruptível amiga e protetora da 

espécie humana:- zelando pela sua 

elevação espiritual, inspirando nobres e 

fraternas virtudes! Ela é quem, no 

Além-Túmulo, nos leva a meditar, 

através da experiência, produzindo em 

nosso ser a ciência de nós mesmos, o 

critério indispensável para as 

conquistas do futuro, de que 

hauriremos reabilitação para a 
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diamante bruto! Chega o dia, porém, em 

que os germes da imortalidade, nele 

decalcados, se revolucionam nos 

refolhos da sua consciência, nele 

palpitando, então, as ânsias por aquela 

perfeição que o aguarda, num destino 

glorificador: - Foi criado para as belezas 

do Espírito e vê-se bruto o inferior! 

Destinado a fulgir nos mostruários de 

esferas redimidas, reconhece-se 

imperfeito e tardo nas sombras da 

matéria! Sonha com a sublimização das 

alegrias em pátrias divinais, onde suas 

ânsias pelo ideal serão plenamente 

saciadas, mas se confessa verme, 

porquanto não aprendeu ainda sequer a 

dominar os instintos primitivos!

Então o diamante ? Homem ? inicia, por 

sua vontade própria, a trajetória 

indispensável do aperfeiçoamento dos 

valores que consigo traz em estado 

ignorado, e entra a sacudir de si a crosta 

das paixões que o entravam e 

entenebrecem.

E essa marcha para o Melhor, essa 

trajetória para o Alto denomina-se 

Evolução!

A luta, então, apresenta-se rude! É 

dolorosa, e lenta, e fatigante, e terrível! 

Dele requer todas as reservas de 

energias morais, físicas e mentais. 

Dilacera-lhe o coração, tortura-lhe a 

alma, e o martirológico, quase sempre, 

segue com ele, rondando-lhe os passos!

Mas seu destino é imortal, e ele 

prossegue!

E prosseguindo, vence!...

Então, já não é o bruto de antanho...

O diamante tornou-se jóia preciosa e 

refulge agora, pleno de méritos e 

satisfações eternas, nos grandes 

mostruários da Espiritualidade ? esferas 

de luz que bordam o infinito do Eterno 

Artista, que é Deus!

A Dor, pois, é para o Espírito humano o 

que o Sol é para as trevas da noite 

tempestuosa: - Ressurreição! Porque, se 

este aclara os horizontes da Terra, 

levantando com seu brilho majestoso o 

esplendor da Natureza, aquela 

desenvolve em nosso ego os 

magnificentes dons que nele jaziam 

ignorados: - fecunda a inteligência, 

depurando o sentimento sob as lições 

da experiência, educando o caráter, 

dignificando, elevando, num progredir 

constante, todo o ser daquele em quem 

se faz vibrar, tal como o Sol, que vivifica 

e benfaz as regiões em que se mostra.
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consciência conturbada. É quem, a par 

do Amor, impele as criaturas à 

comiseração pelos demais sofredores, e 

a comiseração é o sentimento que 

arrasta à Beneficiência. E é ainda ela 

mesma que nos enternece o coração, 

fazendo-nos avaliar pelo nosso o 

infortúnio alheio, predispondo-nos aos 

rasgos de proteção e bondade; e 

proteger os infelizes é amar o próximo, 

enquanto que amar o próximo é amar a 

Deus, pautando-se pela suprema lei 

recomendada no Decálogo e 

exemplificada pelo Divino Mestre!

Por isso mesmo, o coração que sofre 

não é desgraçado, mas sim venturoso, 

porque renasce para as auroras da 

Perfeição, marcha para o destino 

glorioso, para a comunhão com o 

Criador Onipotente! Prisioneiro do 

atraso, o homem somente se desespera 

sob os embates da Dor porque não a 

pode compreender ainda. Ela, porém, é 

magnânima e não maléfica. Não é 

desventura, é necessidade. Não é 

desgraça, é progresso. Não é castigo, é 

lição. Não é aniquilamento, é 

experiência. Nem é martírio, mas 

prelúdio de redenção! Notai que ? 

depois do sacrifício na Cruz do Calvário 

foi que Jesus se aureolou da glória que 

converterá os séculos:

- ?Quando eu for suspenso, atrairei 

todos a mim?. ? Ele próprio o confirmou, 

falando a seus discípulos.

Sob o seu ferrete é que nos voltamos 

para aquele misericordioso Pai que é o 

nosso último e seguro refúgio, a nossa 

consolação suprema!

As ilusões passageiras da Terra, os 

prazeres e as alegrias levianas que 

infestam o mundo, aviltando o 

sentimento de cada um, nunca fizeram 

de seus idólatras almas aclaradas pelas 

chamas do amor a Deus. É que ? para 

levantar na aridez das nossas almas a 

pira redentora da Fé só há um elemento 

capaz, e esse elemento é a Dor! Ela, e só 

ela, é bastante poderosa para reconciliar 

os homens ? filhos pródigos ? com o seu 

Criador e Pai!

Seu concurso é, portanto, indispensável 

para nos aperfeiçoar o caráter, e 

inestimável é o seu valor educativo. 

Serena, vigilante, nobre heróica ? ela é o 

infalível corretivo às ignomínias do 

coração humano!

Nada há mais belo e respeitável do que 

uma alma que se conservou serena e 

comedida em face do infortúnio. Palpita 
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nessa alma a epopéia de todas as 

vitórias! Responde por um atestado de 

redenção! Seu triunfo, conquanto 

ignorado pelo mundo, repercutiu nas 

regiões felizes do Invisível, onde o 

comemoraram os santos, os mártires de 

todos os tempos, os gênios da sabedoria 

e do bem, almas redimidas e amigas que 

ali habitam, as quais, como todos os 

homens que viveram e vivem sobre a 

Terra, também conheceram as correções 

da Dor, ela é a lei que aciona a 

Humanidade nos caminhos para o 

Melhor até a Perfeição!

Ó almas que sofreis! Enxugai o vosso 

pranto, calai o vosso desespero! Amai 

antes a vossa Dor e dela fazei o trono da 

vossa Imortalidade, pois que, ao findar 

dessa trajatória de lágrimas a que as 

existências vos obrigam ? é a 

glorificação eterna que recebereie por 

prêmio!

Salve, ó Dor bendita, nobre e fiel 

educadora do coração humano!

E glória ao Espiritismo, que nos veio 

demonstrar a redenção das almas 

através da Dor!

(Mensagem  recebida pela m édium  Yvonne 

Pereira. Revist a Reform ador  ? Fevereiro 1978.

Acesse Revist a Reform ador

http://www.sistemas.febnet.org.br/acervo/revistas/1959/WebSearch/page.php?pagina=74
http://www.sistemas.febnet.org.br/acervo/revistas/1959/WebSearch/page.php?pagina=74


Viver  o aprendizado

Ajude o Grupo Marcos 

Vivenciar o que aprendemos é beneficiar alguém. 

Propomos que você imprima ou faça xerox  dos textos desse 
encontro e distribua com quem você sente que eles poderão ser 
úteis. 

Envie-nos sua avaliação do áudio e dos textos desse 
encontro por meio de nosso blog ou pelo e-mail  

contatogrupomarcos@gmail.com

Obrigado!

www.grupomarcos.com.br

https://grupomarcos.com.br/
https://grupomarcos.com.br/

