
Pandemia: A Caminho da Regeneração
Silvia Moro & Ana Cláudia Castro - 23 Janeiro 2022

“Este periodo é muito mais sério do que se 
pensa ou se trabalha para que passe logo”

"Assim como toda alegria é 
passageira, nenhum
sofrimento será eterno!“ 

Meimei
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Significado de Regeneração
Ação ou efeito de regenerar ou regenerar-se.

Reconstituição de um órgão destruído ou arruinado.

Mas e nossos valores morais?... Nossos sentimentos?
Como é este processo na perspectiva do espírito?

• O que falta?
• Quais peças não se encaixam?
• Por que de repente nada parece fazer sentido?

Evolução, 
Regressão ou

Extinção?

Pandemia &
Regeneração?



Finalidade

740. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais 
para o homem, provas que os põem 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 não estiver 
dominado pelo egoísmo.”
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Conclusão: Pandemia é mesmo uma OPORTUNIDADE.
A chave está em nos mantermos firmes na fé, na certeza de que os propósitos Divinos
são maiores, embora nós ainda não consigamos compreende-los em sua totalidade.



Os Clarins Anunciadores

“Estamos no inicio das grandes transformações, e 
fenômenos próprios demonstram chegados os tempos 

anunciados pelas Escrituras e confirmadas pelos imortais”

No Rumo do Mundo de Regeneração
Manoel Philomeno de Miranda – Divaldo Franco

Mas… estamos preparados???



Estamos a Caminho, porém Lentamente…

LE 792. Por que não efetua a civilização, imediatamente, todo o bem que poderia 
produzir?

“Porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançá-lo.”

NRMR pg 12. “Confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e 
desencarnados em intercâmbio ininterrupto, e os espiritos retornam `a Terra, a fim 
de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de 
regeneração.”

Conclusão: Temos a oportunidade, o auxilio necessário, só falta…?
“Um belo dia resolvi mudar

E fazer tudo o que eu queria fazer
Me libertei daquela vida vulgar”...

A. Kardec – A Gênese e Obras Postumas: 
Os 6 Fatores que marcam a Transição

Planetária

Ditamos ritmo lento da caminhada, porém lembremos de
buscar a ajuda da Espiritualidade com fé: 

Ela já está atuante entre nós!



Alerta 1: Vivemos em um Mundo de Contrastes

 NRMR pg 36. “Os cristãos, especialmente os espiritas, sentiram-se convocados a contribuir.... 
Num esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo 
é a satisfação de SERVIR, de ser irmão do sofrimento e poder diminuí-lo onde se homizie”

 NRMR pg 49. “Os nossos irmãos enfermos são as heranças do Calvário de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que os traz até nós, os herdeiros do  Evangelho, a fim de que, acima de qualquer labor, 
amemos como se fossem filhos do nosso coração”



Alerta 2: Suicidio Indireto…

 NRMR pg 84. “... Vicios e atentados materiais... Impregnam o perispírito de miasmas 
destrutivos,.... ensejando enfermidades que não se encontravam na ficha evolutiva do ser”

 NRMR pg 84. “Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, 
as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas, que diminuem as 
forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas 
enfermidades e transtornos emocionais.”



Perspectiva Coletiva – Ultimos Mil Anos
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1a Guerra Mundial

2a Guerra Mundial

Estimados 200 MM de mortos (60% Europa, 1/3 Mundo) 
A população da Europa demorou cerca de 200 anos a recuperar o nível anterior
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Perspectiva Coletiva – Ultimos Mil Anos

Flagelo

Tempo
Pop.

Mundial

Peste Negra

Gripe Espanhola

1a Guerra Mundial

2a Guerra Mundial

1343 - 1353 1918 - 19201914 - 1918

600 MM

1.2 Bi

1.9 Bi

2.3 Bi

1939 - 1945

20 MM mortos
Avancos tecnologicos: Industria quimica, automobilistica, comunicacoes, 
Sistemas de navegacao e aviação
Raio X portatil
Lampadas UV no combate ao raquitismo

Morte
Vida

Estimados 200 MM de mortos (60% Europa, 1/3 Mundo) 
A população da Europa demorou cerca de 200 anos a recuperar o nível anterior
Condiçoes de Higiene Sanitaria 

Morte
Vida

500 MM infectados, 100 MM mortos
Progrs. contra desnutrição, falta de higiene
Melhoria estabelecimentos hospitalares

Morte
Vida

85 MM mortos (3%)
Criptografia: inicio computadores
Cirurgias emergencias e 
reconstrutivas
Energia Atomica, Teflon, Penicilina

Morte
Vida

Nov - 2019

VIDA: Como respondemos mediante o desafio

Morte Vida

Renascimento

Re-GENERAR = Re-NASCER



Perspectiva Individual – Como Reagimos?

Flagelo

TimelinePop.
Mundial

Peste Negra

Gripe Espanhola
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Cruz Vermelha
Medicos Sem Fronteira

1343 - 1353 1918 - 19201914 - 1918

600 MM

1.2 Bi
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2.3 Bi

1939 - 1945

Psicanalistas
exploram as 
funções do Ego

• E nós??
• Qual a nossa

contribuição?
• Como 

renasceremos?
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• vacinas em tempo recorde
• Procedimentos e 

estrutura hospitalares

Eurípedes Barsanulfo
Oswaldo Cruz
Movimento Pró- Saneamento do Brasil

não ocupamos mundos isolados, mas, sim, um mundo 
compartilhado e interdependente:
Quarentena
Avanços da medicina, da farmacologia e da veterinária

Quanta LUZ foi gerada em meio
ao caos, em meio as sombras!!!



Perspectiva Individual  – Causa Raiz
As Leis de Evolução e Progresso pedem interação entre as pessoas; então...

1. O que é a vida sem esta interação?

2. Por que “a vida” nos obrigaria ao distanciamento? Será que “a vida” tem algo a ver com isto? 

 Oportunidade de conexão
 Isolamento & Escolha
 Mazelas: fruto de nossas escolhas (direta ou indiretamente)
 Botao RESET e a perspectiva do Astronauta
 …Trazer luz `as sombras da alma!

Conclusão: 
Lei da Destruição Lei da Evolução Lei do Progresso

NRMR. “Pensa no bem e a luz da paz clareará os passos 
na direção do triunfo imortal”

“As dores que assaltam os seres humanos
fazem parte da imensa e profunda diretriz de 

regeneração de todos nós”

No Rumo do Mundo de Regeneração
Manoel Philomeno de Miranda – Divaldo Franco



Resumo: 
Impacto Individual 

& As Fases da Pandemia

Regeneração

Quando: Por que não agora?
Onde: Dentro dos nossos

coracões!



“Todos dispomos dos 
tesouros incalculáveis do 
amor e da caridade

para dispensar em todo lugar, 
colocando luz nos veladores

apagados, de modo que 
sempre haja claridade.”

No Rumo do Mundo de Regeneração
Manoel Philomeno de Miranda – Divaldo Franco
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Razões Para Acreditar



“A luz brilha mais quando a 
treva é mais densa”

No Rumo do Mundo de Regeneração

Manoel Philomeno de Miranda – Divaldo Franco
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