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Paciência x Impaciência

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

https://tenor.com/search/impaciente-gifs

http://www.somospacientes.com/noticias/avances/el-estres-laboral-en-la-mediana-edad-da-lugar-a-discapacidades-en-la-vejez/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Planejar, preparar e agir…. esperar
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https://pngimg.com/download/38106
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ESE Bem-Aventurados os Mansos e Pacíficos Cap 9  Item 7 

A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos; não vos aflijais, pois, quando sofrerdes; antes, 
bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu.

Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo
Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. 

Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos
aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos

porem à prova a paciência.

A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas 
que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e 
compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito

mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado, quando se olha para o alto, do que 
quando se curva para a terra a fronte.

Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada 
tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer

para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo.

Um Espírito amigo.
Havre, 1862.



ESE Cap 5 Bem - Aventurados os aflitos ,

Imagem Van Gogh

porque eles serão consolados, Jesus indica, ao
mesmo tempo, a compensação que espera os que 
sofrem e a resignação que nos faz bendizer o 
sofriemento, como prelúdio da cura.

Pg. 72
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Livro dos  Espíritos # 530

530. Os Espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos
embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornar as nossas previsões, em
uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos os pequenos
transtornos da vida??

– Eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós, destinadas a 
exercitar a vossa paciência, mas se cansam, quando vêem que nada conseguem. 
Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas
frustrações, das quais vós saís os principais autores, pelo vosso estouvamento. 
Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu
descuido do que por culpa dos Espíritos.



PACIÊNCIA E SERVIÇO  Emmanuel –Chico Xavier 

Paciência não é inatividade. Será um 
estado de compreensão, já que não
dispomos de palavras para defini-la. 

Compreensão com espírito de serviço, 
capaz de aceitar as dificuldades da 
existência, com o dever de cooperar para 
que desapareçam.

A vida nos propõem variados desafios, 
com a finalidade de descobrir as nossas
qualidades potenciais e desenvolvê-las 
para que venhamos a realizar o melhor, 
em benefício dos outros.

Paz Cap 16 Paciência e Serviço Chico Xavier e Emmanuel



Serenidade e firmeza

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Exemplo de Jesus sempre com serenidade e firmeza“ A minha casa (templo) será chamado (a)  casa de 
oração mas vocês estão fazendo dela um covil de 

ladrōes.”

ESE Cap 26

http://www.flickr.com/photos/martius/8651331733/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Emmanuel - Conquis ta e Cons trução

Paciência deve ser:

▪ Aprendida
▪ Sentida
▪ Sofrida
▪ Exercitada e 
▪ Consolidada
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Jeronimo Mendonça Ribeiro – O Gigante Deitado

https://www.sonhosbr.com.br/sonhos/chico-xavier/o-gigante-deitado.html

O que é felicidade? 

Felicidade pra mim deitado há tanto tempo sem me 
mexer seria poder virar de lado.



Paciência é a arte de saber esperar
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Paciência é uma virtude como desenvolvê-la

Veja 7 dicas para trabalhar a sua calma no dia a dia:

1. Autoconhecimento
2. Aceitação
3. Meditação
4. Relaxamento e respiração
5. Dê um tempo
6. Organize-se
7. Desenvolva habilidades sociais

https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/pacien
cia-e-uma-virtude-veja-7-dicas-para-trabalhar-a-sua-
calma-no-dia-a-dia_a4231/1
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https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/paciencia-e-uma-virtude-veja-7-dicas-para-trabalhar-a-sua-calma-no-dia-a-dia_a4231/1
https://arteydenuncia.wordpress.com/2016/11/20/la-paciencia/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Paciência é a arte de saber esperar…

▪ Se com paciência ainda não é fácil superar os obstáculos do caminho, com a 
irritação, apenas nos complicaremos além de não solucionar os nossos
problemas cristãmente.

▪ Paciência é uma virtude que se conquista através de inúmeras existências com 
muito trabalho, tolerando aqueles que a Divina Providência coloca em nosso
caminho evolutivo.

▪ Impaciência, insegurança, conflito íntimo, frustração, cólera, apreensão ou outros 
estados negativos da alma espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a 
moléstias. 

Se com paciência ainda não é fácil superar os obstáculos do caminho, com a 
irritação, apenas nos complicaremos além de não solucionar os nossos
problemas cristãmente.

Paciência é uma virtude que se conquista através de inúmeras existências com 
muito trabalho, tolerando aqueles que a Divina Providência coloca em nosso
caminho evolutivo.

Impaciência, insegurança, conflito íntimo, frustração, cólera, apreensão ou
outros estados negativos da alma espancam sutilmente o corpo físico, abrindo
campo a moléstias. 



Paciência em ti – Divaldo Franco/ J oanna De Angelis

https://tenor.com/search/impaciente-gifs

https://www.youtube.com/watch?v=SlOL3uHtbhA

https://www.youtube.com/watch?v=SlOL3uHtbhA


Obrigada !  Thank You!
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