
Renúncia - O exercício do desprendimento
A Borneo, 22 de maio de 2022



Renúncia, desapego e desprendimento

▪ Renúncia ”Ação ou efeito de 
renunciar, de rejeitar algo, Abdicação 
do direito a algo”

▪ Desapego é sinônimo 
de: abnegação, desamor, desinteresse
, indiferença, desprendimento,

▪ despego
▪

▪ Desprendimento: Comportamento ou 
característica de abnegado; qualidade 
da pessoa que não tem interesse por 
dinheiro; altruísmo ou desapego.

https://www.dicio.com.br/abnegacao/
https://www.dicio.com.br/desamor/
https://www.dicio.com.br/desinteresse/
https://www.dicio.com.br/indiferenca/
https://www.dicio.com.br/desprendimento/
https://www.dicio.com.br/despego/


Renúncia, desapego, desprendimento

Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu 
próximo; porque somos membros uns dos outros.
Efésios 4:25

Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por 
um pouco de tempo ter o gozo do pecado;
Hebreus 11:25

https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/11/25+


Re-encarnar para desaprender e aprender

Reencarnados com o propósito
de aprender e de resgatar os
nossos compromissos do
passado culposo, nem sempre
podemos ter concretizadas
todas as nossas aspirações
imediatistas e, se nos
revoltamos por isso, perdemos
valiosas oportunidades de
resgate e progresso. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://essenciaevida10.blogspot.com/2017/03/a-reencarnacao-na-vida-do-espirito.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Caridade e Renúncia

Renunciar à nossa
satisfação de nosso ego e
gozos pessoais é, portanto,
caminhar sem tropeços na
retificação dos nossos
destinos.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://purainspiracao2009.blogspot.com/2011/05/110511-caridade.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Não veja a mão esquerda …

A renúncia, fruto da
paciência e confiança em
Deus, é o apanágio do
Espírito que se identificou
com o aspecto mais elevado
da vida: AMAR, sem desejar
recompensas. nuvemcatolica.com.b

r



A outra face …

▪ “Olho por Olho” x 
“Oferecer a outra face”

▪ Não pagar o mal com o 
mal

▪ Enunciando, pois, aquela 
máxima, não pretendeu 
Jesus interdizer toda 
defesa, mas condenar a 
vingança.



Bens materiais

▪ Não praticar a caridade para deixar para 
os filhos

▪ O amor paternal o único móvel que o 
guie. Será isso motivo para que esqueça 
seus irmãos perante Deus?

▪ Ensinando-lhes a ser egoístas para com os 
outros, ensinais-lhes a sê-lo para com vós 
mesmos.

▪ Esbanjar a riqueza não é demonstrar 
desprendimento dos bens terrenos: é 
descaso e indiferença.

▪ O rico tem, pois, uma missão, que ele 
pode embelezar e tornar proveitosa a si 
mesmo

This Photo by Unknown Author is licensed under 
CC BY-NC-ND

https://chutinosaco.blogspot.com/2013/04/tio-patinhas-42.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Renúncia não é perda …

É TROCA

http://flaviooliveiradasilva.blogspot.com/2011/01/pinga-fogo-chico-xavier-1971.html



No Espiritismo aprendemos que: 

▪ No início de sua evolução, o Espírito busca sempre a satisfação de 
seus instintos

▪ Alcançando novos estágios, passa pelo amor exclusivista, durante 
larga soma de tempo

▪ Posteriormente pelo amor fraterno, 
▪ Até alcançar a RENÚNCIA, que é o Amor sem restrições, 

culminando no sacrifício pessoal que somente as Almas iluminadas 
e puras já conseguem exemplificar. 



O Último Desapego de Francisco de Assis

francis canos .org.br

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffranciscanos.org.br%2Fcarisma%2Fclara-de-assis-vida-de-servico-e-amor-fraterno.html&psig=AOvVaw3qIzA57nFnF9Rvqu5TaG2S&ust=1652446763056000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiGu-yDgtr3AhXYAs0KHdyVDhEQr4kDegUIARC_AQ


RENÚNCIA 



Concluindo

• Quando deixarmos de fazer algo que nos agrada pessoalmente para que possamos 
aproveitar a oportunidade de ajudar alguém, estamos num trabalho de desprendimento 
e renúncia. 

• Se as pessoas que amamos permanecem distantes do Evangelho, renunciemos à 
felicidade de vê los compartilhando conosco tamanha alegria para podermos ajudá las 
melhor. 

• Renúncia com Jesus não quer dizer deserção. Expressa devotamento maior. 

• Lembremos Jesus: Embora ansioso para nos ensinar a Boa Nova, na hora em que 
escolhemos Barrabás, renunciou em nosso favor, aceitando a crucificação, suplicando o 
perdão ao Pai em nosso favor e legando nos o ensinamento maior da Imortalidade da 
alma. 



“Quem não sabe renunciar aos próprios 
desejos, dificilmente receberá o dom divino da 

alegria imperecível”. (Irmão X)
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