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Mateus 24
“1Então, Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe
apontar as construções do templo. 2Ele, entretanto, lhes observou: “Estais vendo todas estas coisas?
Com toda a certeza Eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas
derrubadas”. O princípio das dores
3Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até Ele em particular e lhe
pediram: “Dize-nos quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos
tempos?”
4Então Jesus lhes revelou: “Cuidado, que ninguém vos seduza.
5Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: ‘Eu sou o Cristo!’, e desencaminharão muitas
pessoas. 6E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é
preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. 7Porquanto, nação se levantará contra nação,
e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8Contudo, esses acontecimentos
serão apenas como as primeiras dores de um parto.”

Qual Foi A Maior Causa De Desencarne No Século 20?

4 BILHÕES DE PESSOAS
DESENCARNARAM NO SÉCULO 20
• 95% (3.796 bilhões de pessoas) desencarnaram pelas
seguintes principais causas:
Doenças do Coração
Infecções
Doenças Respirátórias
Cancer
Guerras: 5% (200 milhões de pessoas)
Desastres Naturais: 0.1% (5 milhões de pessoas)
Fonte: Historical Atlas of the Twentieth Century, by Matthew White

Maiores Guerras, Massacres e Genocídios (recentes)
Guerra

Datas

2ª Guerra Mundial

1939-1945

Vítimas
55 milhões

Regime de Mao Zedong na 1949-76
China

40 milhões

Regime de Stalin na
Rússia

1924-53

20 milhões

1ª Guerra Mundial (incl
genocídio Armenio)

1914-18

15 milhões

Guerra Civil na Russía

1918-21

9 milhões

China: Warlord &
Nationalist Era

1917-37

4 milhões

Fonte: Historical Atlas of the Twentieth Century, by Matthew White

Por Que a Guerra?
Qual o Custo da Guerra?

Visão Espírita Sobre A Guerra
LE Cap VI, Lei da Destruição

742. Que é que impele o homem à guerra?
"Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento
das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem - o do mais
forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida
que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as
causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária.”

743. Da face da Terra, algum dia, a guerra desaparecerá?
"Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus.
Nessa época, todos os povos serão irmãos."

Visão Espírita Sobre A Guerra
LE Cap VI, Lei da Destruição
744. Que objetivou a Providência, tornando necessária a guerra?

"A liberdade e o progresso."
a) - Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade,
como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização?
"Escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais
depressa."

745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu?
"Grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar
todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os
homens cuja morte tenha causado para satisfazer à sua ambição."

Perspectivas & Tendencias Evolutivas Sobre a Guerra


O percentual de vitimas de guerra vem
diminuindo



Tratados e protocolos tem sido estabelecidos
para tornar a guerra mais “humana”



Cresce a consciência geral em relação a
guerra; muitos já a abominam; o papel da
diplomacia e órgãos como a ONU se tornam
cada vez mais relevantes e necessários



Dado o estado evolutivo do globo e das
nações, o poderio militar (não a guerra)
ainda pode ser justificado como necessário a
proteção dos povos

• Papel do Espirita
– Vibrar pelo globo; pelos que sofrem e
pelos governantes
– Optar sempre pela paz; sejamos
instrumentos dela

– Ter caridade e respeito aqueles que
ainda não compartem da mesma visão;
ajudar sem olhar a quem

– Raciocinar, expressar nossas opiniões e
ideias, mas não julgar

Maiores Tragédias Naturais da História
Tragédia

Datas

Vítimas

Enchentes na China

1931

3 milhões

Enchente do Rio Amarelo

1887

2 milhões

Terremoto em Shaanxi, China 1556

830 mil

Ciclone Bhola, Bangladesh

1970

500 mil

Ciclone na Índia

1839

300 mil

Tsunami no Oceano Indico

2004

283 mil

Terremoto no Haiti

2010

220 mil

Fonte: Wikipedia

Livro dos Espíritos – A História Geral
737. Com que fim fere Deus a Humanidade por meio de flagelos destruidores?
“Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para
a regeneração moral dos Espíritos.... Essas subversões são frequentemente necessárias
...para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos.”

741. Dado é ao homem conjurar (prevenir) os flagelos que o afligem?
“Em parte, é; ... Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire
conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhes sabe
pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a Humanidade, alguns há de
caráter geral, que estão nos decretos da Providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais
ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à
vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua
negligência.”

Por Que Acontecem? Exemplo: Terremotos

Por Que Nos Chocam?

Por Que com esse povo? Por que com esse
país? Por que dessa maneira? Será o fim do
mundo?

O Que Aconteceu com o PIB do Haiti
depois do Terremoto de 2010?

Terremoto de magnitude 7.0

Visão Espírita das Tragédias Naturais
• Cap 18 da Genêse:
• “A Terra, no dizer dos Espíritos, não deverá
absolutamente ser transformada por algum
cataclismo, que aniquilaria subitamente toda uma
geração. A geração atual desaparecerá,
gradativamente, e a nova a ela sucederá igualmente
sem que nada seja mudado na ordem natural das
coisas.”

Visão Espírita das Tragédias Naturais
 Suely Caldas – Texto sobre tragédias coletivas

(Tragédias coletivas: por quê?)
 Aborda o tema sob o ponto de vista das necessidades de
reparação de faltas graves passadas. As leis divinas
fazem com que os responsavéis se reúnam e sofram
provas coletivas para reparar as faltas graves que
cometeram, e que a culpa em suas consciências os
levam a resgatar, as vezes vários séculos após o ocorrido
(Incêndio no Circo em Niterói em 1961 e o Incêndio no
Edifício Joelma em São Paulo)

Visão Espírita das Tragédias Naturais
 Divaldo Franco – A Revista Espírita (Edição em
Inglês # 2). Sobre o Tsunami na Asia em 2004
 “Though I cannot prove what I am about to say, in
conversations with the Spirit Joanna de Angelis, I

learned that the victims were the present
incarnation of Alaric and his barbarians. In 410 AD,
they were responsible for practically destroying
Europe upon conquering Rome. Under his command,
his men vandalized and burned the city for six very
long days. Alaric died that same year.”

LIVRO DOS ESPIRITOS, QUESTÃO 738-B
Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum,
ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a
hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é
que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo
pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar
a Humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão
terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que
passageiras tempestades no destino do mundo.

As Histórias Pessoais

Heróis Anônimos e Milagres de Fraternidade
“Bebe de quatro meses de idade que
tinha sido varrida dos braços de seus pais
na aldeia destroçada de Ishinomaki, e foi
retirada dos escombros praticamente
ilesa "(2011 Tsunami no Japão)

“5 membros da família Bennett se separam durante o
tsunami de 2004 que atingiu a Tailândia, e
milagrosamente sobrevivem, ajudam outros e se reúnem
no final”

Bombeiro chora após salvar uma
bebezinha dos escombros na Síria

Qual é o Plano da Providência?

740. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem-no a braços
com as mais aflitivas necessidades?

“Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de
demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de
manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não
domina o egoísmo.”

Cinco Décadas de Desastres Naturais e Seus Impactos

Fonte: World Meteorological Organization

Os Terremotos do Haiti e Chile
País

Haiti

Chile

Dado
População

9 milhões

16 milhões

Renda Per Capita (por Ano) $ 1,300

$ 14,700

PIB

$ 11B

$ 244 B

Magnitude

7.0

8.8 (500 vezes mais forte)

Unidades Destruídas

280,000

500,000

Mortes

220,000

795

Doações

$ 1 B (est) – 10% do PIB

N/A – muito menor

Visão Espírita das Tragédias Naturais
 Flagelos Destruidores, em "O Livro dos Espíritos", nas

questões 737 a 741 (Da Lei da Destruição)
 Objetivo de fazer o homem progredir mais rápido
 Buscando soluções para: prevenir, detectar, remediar e

reduzir o impacto
 Resignando-se diante das forças da natureza e nos fazendo
compreender que ainda muito temos que aprender
 Despertando o espírito de fraternidade entre os indivíduos e
nações

O Que Podemos Fazer Para Ajudar?

Obrigado!

Thank You!

Visão Espírita Sobre A Guerra
Joanna de Angelis
Joanna de Angelis no livro “Após a Tempestade” tece comentários sobre as

guerras e diz: “Dentre todas as calamidades que periodicamente assolam a
Humanidade a guerra é a mais hedionda pelas altas cargas de barbárie que revela.
Estimulado pela ganância da propriedade, arbitrariamente, o homem crê-se com
permissão de vencer o próximo dando expansão à agressividade, quando se deveria
impor a disciplina da superação dos males que nele mesmo residem, vitória que se
torna imperiosa, para atribuir-se os requisitos de homem integral.”
“O mal desaparecerá um dia da Terra e nessa ocasião, a Humanidade, da guerra

somente conhecerá os informes dos museus e os documentários que farão gerações
futuras lamentarem os métodos da áspera escalada por onde transitaram seus pés
nestes dias.”

