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O que é a resiliência



Resiliência explicada pela física é a“[...] Propriedade de um corpo de recuperar a sua forma 
original após sofrer choque ou deformação.” (Dic. online Priberam). Já na Medicina o termo se 

aplica quando um osso fraturado consegue retomar sua forma original. 



A resiliência começa exatamente quando a dor nos encontra

“Resiliência (psicologia) - A psicologia tomou essa imagem emprestada da física, definindo resiliência como 
a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações 
adversas - choque, estresse, etc. - sem entrar em surto psicológico. Tais conquistas, face essas decisões, 
propiciam forças na pessoa para enfrentar a adversidade. Assim entendido, pode-se considerar que a 
resiliência é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano, condições para enfrentar e superar 
problemas e adversidades [...]”. (Wikipédia, a enciclopédia livre).

Podemos dizer, assim, que a resiliência se configura quando, diante de problemas, pressões e traumas, 
conseguimos superar os obstáculos “dando a volta por cima”, como diz popularmente. É a capacidade de 
organizar, avaliar e retomar o nosso caminho, com a percepção, porém, de “dor” como fonte de 
crescimento, e não de sofrimento.



Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim." 
(Chico Xavier)

“A resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, 
da infelicidade, em virtude da compreensão que o Ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua 
existência tornando-se mais fácil, entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar 
nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo.”

Joanna de Angelis “O Despertar do Espírito”. Psicografia: Divaldo Pereira Franco



Resiliência nos flagelos destruidores de nossas vidas

Dallas’s Convention Center serviu como um abrigo para as pessoas expostas ao frio à partir de  
Sexta-feira, 12/Fev/21. Credit...Cooper Neill for The New York Times



Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Questão 737 Livro dos Espíritos

“Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade 
para a regeneração moral dos Espíritos, que, em cada nova existência, sobem um degrau 
na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados 
possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais; daí vem 
que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, 
porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma 
melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos 
séculos.” (744.)

Destruction in Austin, Texas, from the deadly winter storms that knocked out 
power and water this week. Credit...Tamir Kalifa for The New York Times



Flagelos e o egoísmo

739. Têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males 
que ocasionam?

“Têm; mudam, por vezes, as condições de uma região. Mas em muitos casos o bem que 
deles resulta só as gerações vindouras o experimentam.”

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.”



Os efeitos educativos dos flagelos

738. Para conseguir a melhora da humanidade não podia Deus empregar outros meios, que 
não os flagelos destruidores?

“Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo 
conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. 
Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir 
a sua fraqueza.”…a)

738b. Resposta: Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar 
toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos 
pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo.



Livro dos Espíritos questão 741
Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem?



Transformando-nos



Todos estamos sendo chamados a ser resilientes



Exemplo de resiliência em Coelho Neto - Maranhão

A pequena Erika, de 12 anos, encanta o país com inteligência, ousadia e simplicidade. Em meio 
às dificuldades da vida, ela mostra que a educação é a chave para abrir as portas das 
oportunidades. “Toda criança tem o direito de estudar e de brincar. E mesmo que você tenha um 
papel de adulto, saiba que você nunca deixará de ser criança”, diz a pequena em um dos vídeos.



Características da pessoa resiliente 

Empatia
Humildade
Desapego
Flexíbilidade
Sólida autoestima
Inteligência emocional 
Mantêm amizades e relacionamentos saudáveis (apoio Social)
Intuitivas e criativas
Não faz grandes expectativas
Pró-ativo nas épocas de crise
Assertivo
Aprendem com as experiências da vida e as transformam 
Confiança na providência divina e na vida futura …



O que a ideia clara e precisa a respeito da vida futura nos auxilia na resiliência?

R.: Porque é do conceito que dela fazemos que dependerá a nossa compreensão e aceitação resignada das 
vicissitudes e tribulações da vida terrena. 

P.: Quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos?

R.: Quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente, tais como: uma decepção, 
uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejamos vítima, o orgulho ou a vaidade feridos por uma circunstância 
qualquer etc. 

P.: O que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura?

Percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade, e os lugares e posses materiais
conquistados são efêmeros e pouco os elevarão espiritualmente.



Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará ESE Cap. XXV itens 1 a 5

Ouça algumas palestras e cursos que te ajudarão em dias que a resignação fará a total diferença
https://www.youtube.com/hashtag/comunhaoespirita

https://youtu.be/AbtuG0TlR2g Plenitude Joanna de Angêlis Introdução – Iris Sinoti

https://youtu.be/FpOyLhp32s8 Plenitude Joanna de Angêlis – Claudio Sinoti

Nunca desista de você, lembre-se que nós do Sunrise 
também somos  sua família. FICA!
https://youtu.be/5RjoGpS1JbA

https://www.youtube.com/hashtag/comunhaoespirita
https://youtu.be/AbtuG0TlR2g
https://youtu.be/FpOyLhp32s8
https://youtu.be/5RjoGpS1JbA
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