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Introdução
Um estudo a cerca da questão 932 de O Livro dos Espíritos que tem por objetivo refletir sobre o
estado em que nos encontramos na sociedade terrestre, bem como identificar diretrizes oferecidas
pela doutrina espírita para a transformação do cenário em busca da reversão do quadro fazendo o
bem prevalecer em nossa sociedade.
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Há predominância do mal?
Antes de começarmos a refletir sobre quem são os bons tímidos e porque agem desta forma,
precisamos endereçar atenção para o aspecto da predominância do mal apontado por Allan Kardec
na questão 932 de O Livro dos Espíritos.
Quando admitirmos que o mal é predominante na Terra, torna-se vital compreendermos qual é a
esfera de ação deste mal, uma vez que a própria doutrina espírita nos convida a refletir sobre a
soberania de um Deus bom e justo e que deseja o bem de toda a sua criação.
Se o amor é soberano no universo, como admitir a possibilidade de um ambiente regido pelo mal?
Talvez esta seja a principal questão a ser considerada neste momento e, para tal, nos apoiamos na
obra Francisco de Assis, do espírito Miramez através da psicografia de João Nunes Maia.
No capítulo “Uma cidade diferente”, o autor nos informa sobre o processo de preparação de nosso
orbe para a chegada da mensagem do Cristo, que seria trazida por ele mesmo. Nesta época a
espiritualidade superior promoveu a construção de ambiente de aprendizado dedicado para onde
todos os espíritos mais embrutecidos seriam conduzidos por um período de 1000 anos, durante os
quais teriam condições de aperfeiçoar-se intelectualmente a fim de dar um importante passo na
direção da moralização.
Através da leitura do referido capítulo podemos perceber o cuidado e atenção dedicados pelos
espíritos superiores para a materialização de ambiente adequado para o despertar dos espíritos mais
endurecidos. Cuidados como a localização da colônia, o recolhimento dos espíritos em pequenos
grupos para gerar menos confusão e a disponibilização de toda a matéria-prima necessária para que
os espíritos que se sentiam prisioneiros, a partir de seus próprios esforços, conseguissem organizarse e retornar ao orbe terrestre.
No supra referido capítulo percebemos ainda que mesmo depois do enorme esforço de construção
de ambiente adequado, os espíritos em processo de despertamento não foram deixados à própria
sorte, sendo apoiados por “mãos invisíveis” que manifestam-se constantemente regulando as
condições do ambiente a fim de garantir as melhores condições de desenvolvimento.
Podemos nos referir ainda à obra de André Luiz, Evolução em dois mundos, cuja psicografia é de
Francisco Cândido Xavier e que ilustra com enormidade de detalhes na primeira parte a soberania
das boas intenções da espiritualidade superior, que conduz passo a passo o processo de despertar
das individualidades para a vida inteligente e posteriormente para a vida moral. Há um esforço
concentrado para o desenvolvimento de estruturas físicas compatíveis com cada momento da vida
em nosso orbe, esforço que tem continuidade ainda hoje.
Condutores invisíveis que atuam silenciosamente em nossas vidas, respeitando nossa enorme
incapacidade de perceber o amor divino em si de forma consciente1; a espiritualidade superior

1

Aguarod Angel; Grandes e Pequenos Problemas; ed Feb; cap II – O problema de Amar a Deus
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dedica-se em tempo integral para oferecer-nos reais condições de despertamento e aprendizado a
cerca das leis que regem o universo.
Desta forma, resta-nos concluir que, se o mal prevalece, assim ocorre em ambiente circunscrito e
controlado, em uma espécie de laboratório no qual temos condições de despertar pouco a pouco
para a vida em plenitude como filhos de Deus.
Outra importante conclusão que pode ser recolhida das referências supra-citadas é o fato de que se
enxergamos a predominância do mal, é porque ainda não sabemos reconhecer os sinais do amor
divino que conduzem nossas vidas. Talvez não estejamos treinados para identificar todos os
aspectos de nossa vida e, devido a nossa visão parcial e imediatista, não consigamos classificar as
ocorrências à nossa volta como oportunidades controladas e especializadas para nosso
aperfeiçoamento e conduzidas por aqueles que nos amam.
O mal que surge de nosso exercício de aprendizado ocorre, por tanto, como fruto de nossa
incapacidade de fazer diferente e da bendita oportunidade que temos de exercitar o nosso livre
arbítrio. É como se vivêssemos em um bolsão de mal, construído por nós mesmos, circunscrito em
generosos esforços do amor maior por aqueles que sabem que se este bolsão não existisse não
teríamos condições reais de nos aperfeiçoarmos.
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Por que o respeito?
Diante deste quadro, resta questionar o motivo de tamanha liberdade. Por que a espiritualidade
superior abre espaço para que sejamos capazes de produzir tantos erros? Por que não impõe a
vontade soberana e faz com que nos comportemos de forma mais adequada?
Em busca destas reflexões localizamos na Obra Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos
através da psicografia Francisco Cândido Xavier, no capítulo 15, que fala sobre Joana De Cusa
importante pista. Joana, ao sentir-se envolvida pela doutrina renovadora do Cristo, sente a
necessidade de compartilhar os benefícios com seu marido e pede aconselhamento do Cristo, que a
instrui explicando sobre a necessidade de respeitar o tempo de cada um. A obra do amor deve ser
uma escolha individual e é sempre proporcional ao patamar de entendimento de cada espírito.
Diante dessa informação Joana percebe porque não poderia impor a nova doutrina ao marido,
porque este não seria capaz de compreendê-la.
Seguindo esta linha de raciocínio buscamos apoio no pensamento Léon Denis, especificamente na
obra O Grande Enigma, no primeiro capítulo, quando o autor aborda a questão do pensamento de
Deus. Percebemos que a supressão do mal e a valorização do bem ocorre de forma proporcional à
evolução do pensamento sobre Deus.
O indivíduo é conduzido em um processo de despertamento do pensar, através do qual começa a
perceber as relações entre matéria e inteligência e, pouco a pouco, conclui a cerca da existência de
Deus devido às restrições que encontra na própria vida. Léon Denis apresenta, desta forma, o
aspecto pedagógico da vida e o processo de despertamento do espírito para a realidade divina, que
se descortina lentamente ao olhar para não agredi-lo em momento algum. É necessário que a
criatura descubre e aceite o criador, que não tem pressa e nada impõe; tudo acontece naturalmente.
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Bem VS mal?
Reconhecemos a necessidade de polarizar as questões (bem vs mal, dia VS noite, tristeza vs alegria)
para que possamos derivar as leis de forma clara e possamos aprender a fazer as escolhas corretas,
conforme proposto em O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec no capítulo III; mas
pontuamos a necessidade de percebermos que a polarização das questões não representa a realidade
da vida, uma vez que os pólos não existem realmente, surgem a partir de nossa incapacidade de
identificar o único foco que a tudo conduz, o Amor2, e da necessidade de valorizarmos as escolhas
corretas para a construção de nossa felicidade.
A escuridão nada mais é do que a ausência da luz, o frio a ausência do calor e o mal a ausência bem,
ou seja, da opção consciente pelo amor divino que reside em nós. Quando olhamos sob esta ótica
percebemos que não podemos classificar todas as criaturas em boas ou más; precisamos começar a
perceber que existe uma escala gradativa de despertar da consciência para o amor e, conforme nos
posicionamos nela, seremos mais ou menos bons, teremos maior ou menor capacidade de realização
de ações boas.
No capítulo “Caminhos para Deus”, do Livro Pensamentos que resolvem a autora, Rita Foelker, nos
ensina que tudo pode ser visto como uma questão de escolher entre querer ser feliz ou não. A vida
não presisa se reduzir a uma disputa que na realidade não existe, entre o bem e o mal. A partir deste
ponto de vista talvez possamos flexibilizar os termos usados na questão 932 de O Livro dos
Espíritos e partirmos para uma visão mais abrangente para conduzir nossas caminhadas rumo à
felicidade e ao cumprimento de nosso dever.
Quando lemos bons, maus e bons tímidos, talvez possamos ler espíritos imperfeitos, suscetíveis a
experiências de aprendizado e que estão pouco a pouco trilhando para a conscientização sobre o
amor que rege a vida, o foco para onde todos nós convergimos.
Talvez possamos ver os bons tímidos como criaturas que já despertaram racionalmente para a
necessidade de desenvolvimento de potencialidades espirituais, mas que ainda não conseguiram
realizar o movimento de forma concreta devido à pouca vontade e da falta de informações a cerca
da obra de Deus, fruto da imperfeição, do grande vínculo com a matéria e da incerteza sobre a
existência de um Deus bom e justo e que quer a nossa perfeita integração no universo.
Quando admitimos esta linha de raciocínio, permitimos que nossas mentes transponham as
restrições materiais permitindo que busquemos integrar a visão material às visões espiritual e divina
e, desta forma, possamos voltar a pensar em Deus, como é a proposta de Léon Denis na introdução
de O Grande Enigma. Proposta que é colocada como forma de resolução do sofrimento moral, que
parece assolar de forma cada vez mais firme a sociedade terrestre.

2

Kardec Allan; O Evangelho Segundo o Espiritismo; FEB; capítulo XI item 8
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A sociedade má
Em O Evangelho Segundo o Espiritismo3 somos informados sobre a existência de um processo de
progresso dos orbes e aprendemos que o posicionamento de um determinado orbe na escala de
progresso será definido pelo estado de progresso do conjunto de espíritos que nele habitam.
Estas informações são de vital importância para a compreensão do estado evolutivo em que nosso
planeta se encontra, assim como da sociedade que o habita. Quando os espíritos instruem Allan
Kardec a cerca da necessidade dos bons serem menos tímidos para que o bem seja predominante;
falam, na realidade, que a sociedade só conseguirá modificar suas características gerais no momento
em que os espíritos começarem a dar mais atenção aos aspectos espirituais em detrimento aos
aspectos materiais. Decisão individual que requer informações, reflexões, experimentação, vivência
e vontade.
Emmanuel nos estimula na Obra Fonte Viva, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, no
capítulo 30 a nos integrarmos de forma mais consciente neste processo de aperfeiçoamento através
da educação, aperfeiçoamento que nos ajudará a edificar o paraíso na Terra através da manifestação
de Deus que habita em nós. O autor espiritual nos ensina que o espírito, ao sair da erracionalidade,
passa por três etapas bastante distintas, a construção da intelectualidade, o desenvolvimento da
humanidade e o desenvolvimento da angelitude.
O primeiro momento, o da construção da inteligência, é etapa em que as sociedades de espíritos
desenvolvem sua capacidade intelectual a ponto de dar passos significativos rumo à moralização.
Nesta etapa podemos identificar passos significativos com relação à capacidade de transformar o
ambiente, mas poucos passos em direção ao amadurecimento moral. Talvez possamos resgatar
como exemplo o grupamento de espíritos recolhido à região umbralina para o desenvolvimento de
potências intelectuais4 e até mesmo o desenvolvimento da sociedade terrestre, que apresenta um
enorme desenvolvimento da capacidade intelectual sem nenhum compromisso aparente de
moralização até períodos bem recentes de nossa história.
O segundo movimento, que acreditamos ser o movimento em que começamos a nos enquadrar
lentamente, o de desenvolvimento do espírito de humanidade, é a etapa em que os espíritos,
detentores de grande capacidade intelectual, desejam viver em uma sociedade justa para todos, com
menos sofrimentos morais e empenham-se por construí-la. Acreditamos ser neste momento em que
efetivamente optamos pelos aspectos espirituais e buscamos nos posicionar de forma mais concreta
rumo ao dever moral, mesmo que motivados pela busca da felicidade.
O terceiro momento indicado por Emmanuel caracterizado pelo esforço para a construção da
angelitude pode significar a busca do espírito, já 100% optante pelo bem, pela compreensão de seu

3

Kardec Allan; O Evangelho Segundo o Espiritismo; FEB; capítulos II e III

4

ver Francisco de Assis por Miramez através da psicografia de João Nunes Maia
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papel na criação, quando consegue assumir em plenitude o seu dever na obra de Deus e sente-se
perfeitamente integrado ao criador.
Nesta escala, percebemos o mal como uma conseqüência natural do processo de aquisição de
capacidade intelectual para as etapas de moralização que se seguem. Não significa que a criatura
esteja desprotegida, inteiramente livre para agir ou distanciada do amor que une a todos, apenas que
ainda não se conscientizou do amor que a conduz. Esta abordagem, proposta por Angel Aguarod em
Grandes e Pequenos Problemas no segundo capítulo, talvez mereça maior atenção de nossa parte,
uma vez que encerra em si um convite valioso ao entendimento a cerca de nosso posicionamento
real na escala de desenvolvimento do amor divino que reside em nós e pode funcionar como uma
boa alavanca de progresso.
Poderíamos, desta forma, vermos a nossa sociedade como uma sociedade imperfeita, assim como
seus integrantes, resgatando a aspiração e destinação ao amor universal como meta e
simultaneamente como ferramenta de estímulo para a jornada de crescimento individual.
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Onde nos encontramos hoje?
Como todo grupo em transição, nossa sociedade ainda compartilha de divergências de pontos de
vista e de incertezas. Encontramo-nos em um momento de desconstrução de estruturas sociais,
políticas e econômicas que darão lugar a estruturas mais justas e alinhadas com os princípios do
amor universal, embora muito esforço ainda precise ser feito.
A cada dia nossa sociedade abre mais espaço no pensamento para admitir a existência de Deus. O
pensamento científico está desconstruindo as idéias materialistas que naufragam pela incapacidade
de mostrar o princípio material das coisas, cada vez mais endereçado a uma espécie de potência
energética agregadora a que os religiosos chamam de Deus.
As correntes filosóficas buscam conciliar o pensamento com novos raciocínios que sugerem a
existência de uma potência superior, fora de nosso controle, que a todos governa e conduz à união e
à fraternidade. Pensamos cada vez mais em crescimento, progresso, felicidade e unicidade da
humanidade, fatores que estão apoiando o surgimento de pensamentos de paz, solidariedade e
fraternidade que tendem a suprimir as guerras e a desunião.
As correntes de pensamento religioso buscam a construção da conciliação e do ecumenismo. O
pensamento religioso começa a transcender as questões dos ritos materiais e foca-se, cada vez mais
no ser humano multifacetado e na potencia criadora.
Percebe-se certa convergência de pensamentos, que se mesclam para atender à necessidade de nos
vermos como um grande organismo vivo. Caminhamos a olhos vistos rumo à construção da
humanidade, talvez atendendo à predição de Léon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da
Dor em que todas as formas de pensamento contribuem através de suas características próproias
para a construção de uma estrutura unificada de pensamento que revela a existência do criador e nos
conduz a ele.

Na medida do possível por lei, Guilherme Fraenkel
(http://www.guilherme.fraenkel.nom.br/Existologopenso/mal-sobre-bem-na-sociedade.pdf) renuncia todos os
direitos de autor e direitos conexos ou vizinhos para A predominância do mal sobre o bem em nossa
sociedade.
Este trabalho é publicado no Brasil.
10/60

Rio de Janeiro, Junho de 2009
A predominância do mal sobre o bem em nossa sociedade

Como me vejo dentro deste processo pedagógico de progresso?
Acreditamos que a dificuldade de endereçar melhor as questões espirituais / morais do progresso
está relacionada com a dificuldade de sairmos desta visão polarizada (bem vs mal) e nos situarmos
na jornada contínua de auto-aperfeiçoamento do espírito que usa a matéria como ferramenta de
progresso (conscientização do amor como móvel de nossas ações).
Esta dificuldade pode ser mais claramente endereçada quando observamos o resultado do
levantamento de dados realizado durante o mês de julho de 2009 entre usuários de internet com
idade superior a 20 anos, residentes em sua maioria no município do Rio de Janeiro.
Alguns indícios interessantes para refletirmos sobre o assunto de forma direcionada:

Visão polarizada da vida
Quando perguntados a cerca da existência do bem e do mal a maioria absoluta das pessoas
responderam acreditar na existência das duas forças. O fato curioso é a distribuição dos votos
quanto ao equilíbrio entre bem e mal e quanto às perspectivas de crescimento de uma ou outra
polaridade, acompanhe o quadro da distribuição percentual.
Você
acredita
na
existência
do bem?

Você
acredita
na
existência
do mal?

Sim

99,40

89,82

Não

0,60

10,18

Não respondeu

0

0

Se você acredita
Você acha
na existência do
que o
bem e do mal,
bem:
como vê o
equilíbrio entre os
dois?

O mal é superior ao bem

7,45

O bem é superior ao mal

57,76

Bem e mal estão
equilibrados

34,78

Não respondeu

3,73

Está crescendo

49,10

Você acha
que o mal

37,13
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Está diminuindo

22,75

30,54

Não sofre alterações, é
constante

27,54

25,75

Não acredita

0,60

6,59

Não respondeu

0

0

Dificuldade em ver a predominância do bem que rege nossas vidas
Quando lemos as respostas para as perguntas “Na sua opinião, o que é o bem”, “Na sua opinião o
que é ser bom”, “Na sua opinião o que é o mal” e “ Na sua opinião o que é ser mal” percebemos
que, embora existam vários pontos em comum entre as respostas dadas, existe uma dificuldade em
conceituar de forma unânime as questões comuns.
Muitas vezes colocamos o bem como algo externo a nós, sem percebermos que somos obra do amor
do Criador por sua Criatura e, desta forma, o bem reside em nós.
Também temos dificuldade em perceber que o mal é, na realidade, a ausência das boas
características levantadas.

Percebemos nossa imperfeição
Quando perguntados a cerca da natureza dos pensamentos, sentimentos e ações os entrevistados
responderam de forma que sugerem perceber-se como criaturas com luzes e sombras. A
identificação de ambos os aspectos em si é um passo importante na jornada rumo ao dever moral.
Sim

Não

Não acredita

Você tem bons pensamentos?

99,40

0,60

0,00

Você tem maus pensamentos?

81,44

17,96

0,60

Você tem bons sentimentos?

100,00

0,00

0,00

Você tem maus sentimentos?

76,05

23,35

0,60

Você faz o bem?

98,80

0,60

0,60

Você faz o mal?

45,55

52,69

1,80
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Desejamos mudança
Quando perguntados sobre a possibilidade de mudança, a maioria sinaliza com esta necessidade, o
que é outro indicativo importante para nossa reflexão. Estamos abertos à mudança. Sentimos esta
necessidade e endereçamos o objetivo rumo a algo maior, seja a ética, a moral ou as regras
definidas por Deus.
Sim

Não

Algumas vezes

Você sente necessidade de mudar pensamentos?

59,88

6,59

33,53

Você sente necessidade de mudar sentimentos?

53,89

13,17

32,39

Você sente necessidade de modificar comportamentos?

62,28

4,79

32,93

Você já se arrependeu de algum sentimento, pensamento
ou atitude?

98,20

1,80

Você acredita na necessidade de manter uma conduta
ética?

96,41

0,00

3,59

Você sente a necessidade de manter uma conduta moral?

92,81

2,40

4,79

Você acredita na existência de Deus?

93,41

6,59

Você acredita na existência de uma lei única que rege a
vida?

86,83

13,17

Você acredita na vida após a morte?

88,02

11,98
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Conclusões
Existe um sistema de economia vigente no universo que condiciona a disponibilidade de recursos à
nossa capacidade de tirar bom proveito deles.
Recebemos o apoio de Deus, manifesto através de espíritos altamente gabaritados e que respeitam o
momento que vivemos, assim como nossas dificuldades e limitações.
Encontramo-nos mergulhados em oportunidade adequada e especializada que visa o nosso próprio
despertamento para a necessidade de cultivo dos bons sentimentos a partir de experiências
construídas por nós mesmos.
Nossa percepção de bem e mal nos convida à mudança, embora não consigamos endereçar com
clareza os objetivos reais, temos certeza que nossa forma de proceder é um aspecto a ser
considerado na busca de nossa felicidade.
A cada passo que damos nos aproximamos da visão única da criação. A adesão que damos a este
pensamento em vários níveis de nossas vidas tem permitido reformularmos pontos de vista e
facilitarmos nosso progresso moral.
A incompletude que trazemos em nós é a origem de todos os males que atravessam nossos
caminhos e está em nossas mãos modificar o cenário à nossa volta aproveitando cada desafio da
melhor forma possível. Disto depende a nossa felicidade
Precisamos nos tornar pró-ativos no fluxo da vida. É tempo de sairmos da heteronomia em direção à
autonomia no universo. Esta mudança passa por um sistema de responsabilidade compartilhada em
que a heteronomia e a autonomia se fazem presentes como momento de transição. Recebemos as
responsabilidades pelos atos daquilo que já podemos discernir e somos resguardados das demais,
ainda além de nossas possibilidades enquanto crescemos e nos capacitamos.
Através deste exercício de tomada da responsabilidade nos conscientizamos a pouco e pouco sobre
nossa origem e destinação e assumimos nosso papel de filhos de Deus, transformando as sociedades
que integramos. Deste movimento depende a preponderância do bem sobre o mal, proposta pelos
espíritos a Allan Kardec na questão 932 de O Livro dos Espíritos
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Anexo 1 – Resumo do levantamento de dados
Voce acredita na existencia do bem?

Total

sim

166

99,40%

nao

1

0,60%

Total de respostas nulas

0

Total de respostas não nulas

167

Voce acredita na existencia do mal?

Total

sim

150

89,82%

nao

17

10,18%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Se voce acredita na existencia do bem e do mal, como ve o equilibrio
entre os dois?

Total

o mal e superior ao bem

12

7,45%

o bem e superior ao mal

93

57,76%

bem e mal estao equilibrados

56

34,78%

Total de respostas nulas

6

3,73%

Total de respostas não nulas

161
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Voce acha que o bem:

Total

esta crescendo

82

49,10%

esta diminuindo

38

22,75%

nao sofre alteracao, e constante

46

27,54%

nao acredito na existencia do bem

1

0,60%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Voce acha que o mal:

Total

esta crescendo

62

37,13%

esta diminuindo

51

30,54%

nao sofre alteracao, e constante

43

25,75%

nao acredito na existencia do mal

11

6,59%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Voce tem bons pensamentos?

Total
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sim

166

99,40%

nao

1

0,60%

nao acredito na existencia do bem

0

0,00%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Voce tem maus pensamentos?

Total

sim

136

81,44%

nao

30

17,96%

nao acredito na existencia do mal

1

0,60%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Voce tem bons sentimentos?

Total

sim

167

100,00%

nao

0

0,00%

nao acredito na existencia do bem

0

0,00%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167
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Voce tem maus sentimentos?

Total

sim

127

76,05%

nao

39

23,35%

nao acredito na existencia do mal

1

0,60%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Voce faz o bem?

Total

sim

165

98,80%

nao

1

0,60%

nao acredito na existencia do bem

1

0,60%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

voce faz o mal?

Total

sim

76

45,51%

nao

88

52,69%

Na medida do possível por lei, Guilherme Fraenkel
(http://www.guilherme.fraenkel.nom.br/Existologopenso/mal-sobre-bem-na-sociedade.pdf) renuncia todos os
direitos de autor e direitos conexos ou vizinhos para A predominância do mal sobre o bem em nossa
sociedade.
Este trabalho é publicado no Brasil.
19/60

Rio de Janeiro, Junho de 2009
A predominância do mal sobre o bem em nossa sociedade

nao acredito na existencia do mal

3

1,80%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Voce sente necessidade de mudar pensamentos?

Total

sim

100

59,88%

nao

11

6,59%

algumas vezes

56

33,53%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

voce sente necessidade de mudar sentimentos?

Total

sim

90

53,89%

nao

22

13,17%

algumas vezes

55

32,93%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167
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voce sente necessidade de mudar comportamentos?

Total

sim

104

62,28%

nao

8

4,79%

algumas vezes

55

32,93%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

voce ja se arrependeu de algum sentimento, pensamento ou atitude?

Total

sim

164

98,20%

nao

3

1,80%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

voce acredita na necessidade de manter uma conduta etica?

Total

sim

161

96,41%

nao

0

0,00%

em algumas ocasioes

6

3,59%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167
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voce acredita na necessidade de manter uma conduta moral?

Total

sim

155

92,81%

nao

4

2,40%

em algumas ocasioes

8

4,79%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Voce acredita na existencia de Deus?

Total

sim

156

93,41%

nao

11

6,59%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Voce acredita na existencia de uma lei unica que rege a vida?

Total

sim

145

86,83%

nao

22

13,17%

Total de respostas nulas

0

0,00%
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Total de respostas não nulas

167

Voce acredita que existe vida apos a morte?

Total

sim

147

88,02%

nao

20

11,98%

Total de respostas nulas

0

0,00%

Total de respostas não nulas

167

Qual a sua religiao?

Total

Ajudar meu próximo

1

0,77%

ateu

1

0,77%

budista

2

1,54%

catolicismo

34

26,15%

crê em deus

1

0,77%

cristã

5

3,85%

ecumenica

1

0,77%

espiritismo

71

54,62%

espiritualista

3

2,31%

evangélico

1

0,77%
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hinduista

1

0,77%

israelita

1

0,77%

johrei

1

0,77%

meio agnóstico meio ateu

1

0,77%

presbiteriano

1

0,77%

sou ecumênica

1

0,77%

umbanda

4

3,08%

Total de respostas nulas

37

28,46%

Total de respostas não nulas

130
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Anexo 2 – Resposta à pergunta: “Na sua opinião, o que é o bem”
Na sua opiniao, o que e o bem?
É aquilo que você faz para alaguém, sem visar recompensa.
É uma energia que nos direciona para vivermos em paz
O Bem é a ausência do Mal.
Saber se colocar no lugar do outro.
Tudo o que liga o ser humano ao seu Criador. E estando ligado ao seu Criador,
o Ser humano ,embora seja imperfeito, tem a oportunidade de aperfeiçoar-se
e assim usufruir mais deste mundo e , creio eu, também participar da vida em
outra dimensão.
A fé n
"...O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de
Deus." (O Livro dos Espíritos, questão 629)
"O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus; o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o
bem é proceder de acordo co
A existência de uma força superior que rege a vida
A Justiça, não a dos homens.
A prática do amor ao próximo
acho que o bem tem relação com o que aprendemos, moral e princípio, com a crença, fé, uma
linha fina que divide o mundo em bem e mal, certo e errado.
o bem é o positivo, o que melhora, o que cresce, o que felicita, o que ajuda.
Agir nas Leis de Deus
Ajudar ao próximo
Algo positivo, iluminado, feliz
Amar ao proximo e respeita-lo.
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Amor, doação, caridade, honestidade, piedade, envolvimento, humildade...
aquilo que desperta e promove coisas boas
As Leis Divinas( Criada por Deus)
Atitudes e resultados bons.
atitudes positivas com o proximo
Ausencia do mal
Bem é o resultado do cuidado constante que temos que ter com nossos pensamentos e atitudes.
Evitemos o egoismo e a ganancia que são sentimentos mal direcionados e causam dor e
sofrimento muito maiores do que a alegria e a convivencia humana em equilibrio
Bem é respeito, harmonia, tolerância, fraternidade, paciência.
Como na simbologia das asas do anjo, Amor e Sabedoria. Estudar e atraves do conhecimento,
trabalhar os sentimentos e tentar muito lentamente, as pequenas mudanças diárias, ate se chegar
ao amor maior (0 que eu sinto que não conheço ainda)
Como tudo é mente,o bem é praticado automaticamento pelos pensamentos positivos,Se pensas
positivamente os frutos colhidos serão benéficos.Toda a sua ação é determinada pela mente,
logo...
consequencia do viver
CONSISTE NA OBEDIENCIA A SUA CONSCIENCIA.
INTIMAMENTE TODOS NÓS SABEMOS O QUE DEVEMOS FAZER DE BEM.
Doação material e pessoal, partilha, ajuda, colaboração, fazer a sua parte
É a consciência da unidade de tudo o que existe, fundamentada no amor universal
É A ÉTICA NA CONDUTA EM SOCIEDADE, SEM PREJUDICAR O OUTRO, E MAIS
AINDA, AJUDANDO O OUTRO SEMPRE QUE POSSÍVEL
É a personificação do amor de uma forma global e infinita.
É a prática da caridade, do amor, do respeito ao próximo, da prática da solidariedade e
fraternidade, da justiça.

Na medida do possível por lei, Guilherme Fraenkel
(http://www.guilherme.fraenkel.nom.br/Existologopenso/mal-sobre-bem-na-sociedade.pdf) renuncia todos os
direitos de autor e direitos conexos ou vizinhos para A predominância do mal sobre o bem em nossa
sociedade.
Este trabalho é publicado no Brasil.
26/60

Rio de Janeiro, Junho de 2009
A predominância do mal sobre o bem em nossa sociedade

é agir como jesus agiria naquela situação
É aquilo que fazemos e nos dá satisfação, paz e alegria.É ser feliz e e fazer alguem feliz...
E estar no caminho de Deus Pai.
é o amor - a lei de amor
E o amor que provem de Deus.
é o ato que está em acordo com a lei de Deus e traz felicidade
É o cumprimento das Leis Morais
É o doar, servir a todos sem diferenças, é esta em
camunhão sempre com o Divino.
É o lado positivo de uma realidade.
É o melhor de cada um.
É o que é próprio da pessoa e que beneficia tanto o próprio quanto o próximo.
É o trato e a convivência em harmonia.
é olhar todos os seres da criação como irmãos em Deus
é oque o coletivo e ou o indivíduo julga bem. É uma crença.
E pensar positivo, ajudar ao proximo e acreditar que tudo e possivel.
É quando uma pessoa quer o melhor para a outra, é quando alguém faz com o outro tudo aquilo
que gostaria que fosse feito consigo.
É quando voce está em sintonia com tudo e com todos.
é saber respeitar as diferenças
E SERVIR AO PROXIMO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA SITUAÇÂO FINANCEIRA, E NÂO FICAR ESPERANDO GANHAR NA LOTERIA PARA AJUDAR.
AJUDAR NÃO PRECISA SER MATERIALMENTE. PODE SER PURA E SIMPLES-MENTE
ATRAVES DE UMA PALAVRA DE CONFORTO. EM SUMA, USAR MUITO
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AMOR PAR

É toda atitude que visa alcançar equilíbrio e harmonia com as leis divinas.
É todo pensamento e atitude que surgem com amor, sou seja, com o sentimento de fé, carinho,
fraternidade, tolerância, solidariedade...
e todo que gera satisfacao, alegria,realizacao para si mesmo e principalmente para os outros. fazer
o que o outro quer receber, desde que siga as leis naturais e divinas. pois um pode gostar de
fumar, mas isto seria contra a natureza, entao nao e do bem.
é tudo aquilo que está em sintonia/conformidade com as leis divinas
É tudo aquilo que fazemos de bom para o proximo.
é tudo aquilo que fazemos de coração aberto, e é correto e nos deixa feliz
É tudo aquilo que gostariamos que o próximo nos fizesse.
É tudo aquilo que Jesus nos ensinou, mas que infelizmente ainda não o praticamos na sua
plenitude.
É tudo aquilo que nos leva em direçao ao Amor, à compreensão, ao perdão e à Divindade que
existe em nós
É tudo aquilo que sirva para o crescimento espiritual e material para si mesmo, seus familiares,
seus amigos e de tôda a sociedade
É tudo o que está de acordo com as leis de Deus...
è tudo que desencadeia uma ação positiva na construção da felicidade
É tudo que está de acordo com as Leis de Deus.
É tudo que está de acordo com o bom senso ,baseado no que Cristo nos ensinou
É uma energia positiva que norteia a vida de uma pessoa.
è uma vida dentro da etica, do respeito aos outros e se possivel um pouco de moral.
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É uma virtude, felicidade
em tese é rigorosamente indefinível. falando genericamente é a natureza superior da vida - Deus.
entendo o bem como sendo força, energia, karma, não sei que nome se dá, positiva. positiva no
sentido de energia e não necessariamente algo bom.
está associado directamente à nobreza de carácter e sentimentos, e tb depende está muito
correlacionado, com a qualidade da sua sociabilidade. E fundamental a qualidade da sua educação
familiar e o seu nível de instrução académico.
estar de acordo com a vontade de Deus
Estar em acordo com a Natureza: a sua própria, a das outras pessoas, dos sêres animados e
inanimados, do Universo.
Eu penso que o bem é a ação de amor que eleva o ser.
Fazer o bem
Fazer o melhor para o próximo, estar em paz e em equilíbrio para então transmitir para o
próximo, viver em harmonia.
Fazer uma ação que não prejudique outros.
Fé em Deus
Forças desconhecidas.
Forças positivas, desenvolvimento, progresso e paz.
LUZ
moralidade, compaixão, caridade
Na minha humilde opinião, bem é fazer sempre, tudo, da melhor maneira que pudermos, desde
agradecer a uma pessoa que te fez uma pequena gentileza, um bom dia a todas as pessoas que
estiverem em algum recinto que se entre, ter respeito pelo direito do outr
Na minha opinião Bem é a presença de Deus. Porque quando se adora a Deus não há espaço para
o mal. Deus é o bem. Se conseguíssemos manter nosso espírito sempre concentrado no amor a
Deus e conseguíssemos que nossas ações viessem sempre de dentro de nosso
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nao fazer o mal,Paz no olhar,Paz no sentir,Paz em todos os sentidos.
nao prejudicar os outros
No mundo dos fenônemos, é a contraparte do mal. É um conceito relativo dentro de um universo
material regido pela lei da relatividade. Acredito no bem supremo, entretanto, que seria a
manifestação do poder divino no homem, na medida em que ele se harmoniz
O bem começa com o RESPEITO. Respeito é o principio de tudo.
O Bem é estar de acordo com a leis de Deus.
O bem é a consequência de um conjunto de atitudes , pensamentos e comportamentos positivos
que visam a evolução.
O bem é a expressão da essência divina que existe dentro de cada um de nós. O bem e o mal só
existem por que existe o humano, sem o ser humano não existe o bem e o mal, pois este é
configurado pelas ações humanas a partir dos valores que nos compõe.
O bem é a expressão do amor.Junto com o amor, o carinho, o cuidado, o querer bem.Tudo que
favorece a vida, em sua plenitude, em sua expressão plena, do bem e do mal.
O bem é a nossa essência, é o nosso caminho natural. É como uma máquina bem lubrificada e
bem engrenada, ela funciona muito bem, sem fazer alarde.
O BEM É A PAZ DE ESPÍRITO,A UNIÃO,É A CERTEZA DE DEUS DENTRO DE SI.
o bem é a sabedoria , o amor, a sinceridade ,a compaixão , a compreensão , a ética,
O bem é algo natural e espontaneo, que surge sem percebermos ou queremos. E traz paz e
tranquilidade a nós e ao proximo, beneficiando ambas as partes reciprocamente.
O bem é composto de sentimentos bons, que levam as pessoas a realizarem coisas boas, na maior
parte do tempo.
Acredito que as pessoas passam sua vida versando entre o bem e o mal, cada minuto de sua vida.
A cada situação, elas tem a opção de escolha entr
O bem é conseguir um Mundo Paradisíaco, livre da doença, pobreza e conflito
O bem é diário: em primeiro lugar reconhecendo o que realmente sou. Depois de posse de alguns
dados, olhar o outro e ter a confiança de que vou compreendê-lo. O bem é uma comunhão de
atitudes seguras, diante de nós mesmos, perante o outro e acima de tudo,
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O Bem é estar de acordo com as Leis de Deus ..
O bem é fazer que nos e os outros se sintam bem, facilitar as nossas vidas, ajudár-nos
mutuamente para eliminar da Terra todo o sinal de sofrimento e dor desnecessárias, é sermos
honestos, pacíficos, educados, indulgentes. Termos compaixão e paciencia, co
O bem é o ato permanente e insistente de buscarmos não só para nós,bem como para os
outros,momentos e situações capazes de gerar a paz e a serenidade no dia-a-dia . É você pensar se
gostaria de receber o que proporciona ao outro,é aprender e compreender q
o bem é o conjunto de ações, ou uma ação isolada,que propicie coisas boas.
O bem é representado pela dignidade, amor ao próximo, respeito, fé, esperança,filantropia,enfim
o bem é a paz e Deus no coração.
o bem é toda e qualquer forma de energia positiva
O bem é todo e qualquer gesto de amor, respeito, alegria...
O bem é todo o viver com diagnidade, solidariedade, paciência, paz, carinho, amor, enfim, viver
segundo princípios divinos.
O bem é tudo que contribui para os desígnos de Deus.
O bem é uma força superior que rege a cada um de nós, segundo a nossa escala evolutiva, o que
nos permite ter mais ou menos possibilidades de percebê-lo e compreendê-los nas diversas
acepções de vida.
O bem é você poder ajudar o próximo , e com isso poder fazer um mundo melhor
em todos os sentidos, da moral e da espiritualidade.
O bem eh fazer o bem sem olhar a quem, sem visar nada em troca, apenas pelo prazer de fazer o
bem, para se sentir bem consigo mesmo. Eh olhar para o lado e ver o necessitado e fazer alguma
coisa para ajudar, fazer o que estiver ao seu alcance para melhora
o bem esta na ajuda ao proximo, em como agimos em relação as nossas decisoes , em como
podemos ver as coisas , em admira-las , em tentar resolver as situações com a paz dentro dos
nossos corações .procurarmos estar sempre perto de pessoas e situações que
O bem são as coisas boas, positivas que sempre encontramos no dia-a-dia. É a presença de Deus
através de sentimentos bons, como felicidade, amor, caridade, harmonia, etc.

Na medida do possível por lei, Guilherme Fraenkel
(http://www.guilherme.fraenkel.nom.br/Existologopenso/mal-sobre-bem-na-sociedade.pdf) renuncia todos os
direitos de autor e direitos conexos ou vizinhos para A predominância do mal sobre o bem em nossa
sociedade.
Este trabalho é publicado no Brasil.
31/60

Rio de Janeiro, Junho de 2009
A predominância do mal sobre o bem em nossa sociedade

O bem são atos que as pessoas fazem sem prejudicar alguem.
O bem são todos os sentimentos, pensamentos e ações que concorrem para o desenvolvimento
pleno das pessoas; espiritual, profissional, afetivo, familiar, fraternal.
O bem, tudo aquilo que não acarreta prejuizo ao próximo, muito pelo contrario só o faz
melhor.São açoes e atitudes
que nos elevam moralmente.
O que está uno com as Leis de Deus. O que é bom para deus, para você e o próximo.
o que não traz prejuizo a mim, nem às pessoas
O que traz paz interior. Uma espécie de equilíbrio quanto as paixões. Uma capacidade de ver a
vida e vivê-la sem se perder nas ilusões.
Obediência às leis de Deus,. Seguir as Suas diretrizes
para mim o bem e o mal são circunstanciais do momento humano.
O bem é a essencia do ser humano.
Para mim, o bem é obedecer as leis de Deus e praticar a solidariedade com o próxima (seja com a
família, seja com quem você não conhece)
paz, harmonia, serenidade
Principalmente CARIDADE
Pulsar na mesma vibração do universo, com movimento harmônico permanente, útil e encadeado.
Qualquer ação ou pensamento baseado no amor.
Respeito aos llimites do outro, a partir da concepção de seus próprios limites.
São ações benéficas, voltas para o progresso e evolução da Humanidade.
São movimentos de amor próprio e ao outro. A caridade é amor em movimento, ela praticada
com desprendimento é ação do bem.
SÃO OS ATOS QUE ESTÃO EM HARMONIA COM A LEIS UNIVERSAIS OU DO
CRIADOR.
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Ser coerente consigo mesmo e com o próximo.
Ser sempre solidário com o seu semelhante!
Solidariedade
solidariedade humanismo caridade
TODO ATO QUE É BOM PARA MIM OU PARA OUTREM E QUE AO REALIZA-LO NÃO
ATINJA NEGATIVAMENTE NENHUMA OUTRA PESSOA
todo pensamento ou ação de acordo com as leis de Deus
Tratar os outros como desejamos ser tratados.
tudo aquilo que atua positivamente contribuindo para o equilíbrio.
tudo o que pode ser feito ao próximo como faria a si mesmo para seu crescimento espiritual e
material e também a natureza, ao mundo. Embora isso signifique a sua visão sobre um
determinado ângulo, o seu próprio, é mais simples do que parece, basta seguir
Tudo que fazemos dentro das Leis de Deus,ensinado por nosso Mestre e Grande Referencial
JESUS - é bom - é o bem.
Tudo que não prejudica
Tudo que vem de Deus.
Um construto social...
Um sentimento forte que todos temos mas alguns nem percebem, outros ignoram e outros tantos
destroem.
Um virtude q por vezes é dificil de viver diariamente
Uma força divina que está com as pessoas que querem o melhor para os seus semelhantes.
Uma opção
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Anexo 3 – Resposta à pergunta: “Na sua opinião o que é ser bom”
Na sua opiniao, o que e ser bom?
Ser bom é saber calar diante de uma ofensa, perdoar sem condições, sempre ajudar a minorar o
sofrimento alheio, repeitar a natureza, fazer aos outros o que gostaria que lhe fizessem, não julgar
ninguém.
Amar o proximo e ajuda-lo quando necessario
É fazer boas ações, ajudar e amar ao próximo
Praticar da melhor forma possivel, o mandamento que nos deixou Jesus Cristo,
meu Mestre:
AME O SEU PRÓXIMO COMO A VOCÊ MESMO.
Aí reside todas a virtudes acima citadas e entendida como AMOR, na sua plenitude.
É procurar agir com justiça diante das situações que vivenciar.
Ser solidário.
Agir corretamente com as pessoas
agir de acordo com a vontade de Deus
agir de acordo com essa natureza superior.
Agir de forma a não prejudicar ninguém.
Agir em consonância com a Lei de amor.
Ajudar aos que precisam
Amar a todos os seres e colaborar pelo crescimento seu e dos outros.
apoiar quem precisa
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atitudes positivas com vc mesmo
atuar gerando o bem sempre que possivel baseado nas leis da natureza e de deus. agir como se
estivesse fazendo algo para seu filho.agir com equilibrio, tendo o meio termo como base.
Buscar sempre atitudes adequadas para cada situação.
cuidar de si e dos outros, independente se os conhecemos ou não
Cumprir, ou tentar cumprir, a Lei. No mínimo, tentar seguir o ensinamento "Amai o próximo
como a si mesmo".
Depende da situação
DESCULPE, RESPONDI ESTA PERGUNTA NA ANTERIOR. QUANTO A ANTERIOR: O
BEM SÃO TODOS OS ATOS DAQUELE QUE É BOM
É a obediencia às Leis Morais iimpressas em nossa consciencia
É acreditar que somos uma partícula de Deus e viver sob os ensinamentos do Cristo.
É agir com calma, discernimento e equilíbrio. Procurar ajudar, apoiar, compreender e aceitar os
irmãos de jornada. Cuidar-se física e espiritualmente. Não julgar.
è agir de acordo com a consciência interna, o eu interno
e agir de acordo com os ensinamentos de Jesus
É ajudar ao outro, é desejar somente o bem do outro, é perdoar as ofensas,é não prejudicar o outro
com mentiras, não levantar falso testemunhos, é não querer ser melhor do que ninguém, é não ser
ourgulhoso ou egoísta, é quando a pessoa pensa e faz somente
É ajudar ao próximo,
E amar ao proximo como Jesus nos amou.E se doar, estar disponivelaos nossos irmaãos.
É AMAR O SEMELHANTE, O PLANETA E TODA FORMA DE VIDA
é aquele que tem atitudes boas, positivas
é colocar Amor nas ações do dia a dia ,, é desenvolver o amor , a justiça e a Caridade em todas as
oportunidades!
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É colocar em nossos pensamentos, palavras e atos, diariamente, as Leis de Deus.
É colocar em prática, não visando a mim, mas o outro, todas as atitudes que possam beneficiá-lo.
é compreender a existencia dessa energia positiva e propagá-la por meio de atos, palavras e
pensamentos
É deixar que nossa essência floresça, é seguir nossa consciência. É trilhar o caminho da perfeição.
É desejar e fazer ao próximo o que gostaria para si próprio.
É estar em equilíbrio.
É estar em sintonia com as leis divinas que nos orienta o caminho para evolução.
É estar sempre preocupado em evoluir pessoalmente, e transmitir a seus familiares e a pessoas do
seu círculo de amizade, um coportamento moral e etico reconhecido por todos!
É estar sempre voltado para o que há de melhor em nós e nos homens em geral
É exercer esse lado positivo no entendimento de que tudo é UM. Se praticar algum bom, o estarei
praticando inclusive em mim.
É exercer os sentimentos descritos no item anterior.
é fazer ao próximo o que vc gostaria que te fizessem
É fazer aos outros o que gostaria que te fizessem, é olhar o outro como seu irmão e doar amor,
tempo...
é fazer o bem
É FAZER O BEM, PRIORIZAR OS INTERESSES COLETIVOS. FAZER AO PROXIMO O
QUE GOSTARIA QUE LHE FOSSE FEITO. SACRIFICAR SEUS INTERESSES A JUSTIÇA.
É manifestar, cada vez mais, através de pensamentos, atos e palavras, o potencial divino que está
dentro de cada um, agindo em harmonia com o Cosmos.
É não querer para os outros aquilo que não se quer para si.
É nos respeitarmos e aos demais,valorizando a vida.
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É pensar nos outros, estar sempre se colocando no lugar dos outros, procurando ser uma pessoa
que ajuda a sociedade, mesmo que com pequenos atos.
é praticar as ações citadas acima
É praticar o bem, ou seja, é agir com a presença de Deus dentro de si com a consciência que
através do bem estaremos cada vez mais nos aproximando de Deus (da perfeição, da felicidade
plena)
É praticar o bem.
É praticar os bons sentimentos.
É procurar ajudar o crescimento espiritual e material de todos.
É procurar vivenciar estas leis, colocando em primeiro lugar o maior dos ensinamentos: "Amar ao
próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas".
É procurar viver seguindo as leis de amor trazidas por Jesus.
é quando o coletivo e ou o individuo julga estar fazendo ou sendo o bem. É uma crença.
é refletir a própria essencia
É se manter no esforço conjunto da humanidade de melhorar o padrão vibratorio do planeta. É
uma luta diária na tentativa de fazer um pouco melhor a cada ação ou pensamento, através da
persistência e do conhecimento. Enfim, tem que pesquisar, fazer o down
É ser apropriado consigo e os outros, sem pedir em troca.
é ser atento ao "Outro", ser compreensivo, disponível, prestativo, previdente, cuidadoso das
coisas do passado, do presente e do futuro, sobretudo do que é pertinente à Vida. A pessoa "boa"
é flexível, se coloca no lugar do outro, mas, é corajosa e sabe d
É ser atento ao próximo, à natureza, é sacar o olhar, o tom de voz do outro. É ter, sempre, muito
respeito a esse sentimento tão bonito e importante que nasce com a gente.
É ser capaz de, sem pensar, agir motivado pelo que foi exposto anteriormente.
É ser ético em todos os setores da vida.
e ser etico, solidario, honesto, respeitar, amar e ajudar aos outros
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É ser ético. Tratar o próximo como gostaria de ser tratado.
é ser paciente;pensar mais nos outros do que em si; perdoar os erros alheios; ser justo; ter respeito
para com tudo e todos, etc.
É TER A CONSCIÊNCIA DO OUTRO. AGIR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS
UNIVERSAIS DE FRATERNIDADE E AMOR.
É ter a consciência tranquila, lutar para domar a fera que existe dentro de nós e o esforço para
cumprir com nossas obrigações, dentro das nossas limitações.
É ter amor no coração
É ter atitudes positivas como solidariedade, compaixão, amor, é não prejudicar ninguém.
É ter dentro de si tudo aquilo respondido na pergunta acima.
É ter uma índole que permita o bem se estabelecer.
É tudo aquilo que lhe dá prazer.
é vc ajudar o proximo ser honesto não contribuir para o crescimento do mal com crimes
crueldades abandono etc... vc reconhecer que existem pessoas em condiçoes piores doque vc
proprio e fazer algum para fazer a diferença na vida dessas
é viver a caridade, a ética, solidariedade e pensar em todos, não no retorno que traz benefício
individualmente.
é, além de olhar todos os seres da criação como irmãos em Deus; é agir conforme esse olhar
Estar em sintonia com as forças do bem.
Fazer o bem sempre, automaticamente .
Já respondido na ques tão acima.
Mesmo que voce nao possa ajudar tambem nao deve atrapalhar.
não fazer o mau ao próximo, a natureza, a vida, ao mundo, fazer tudo na vida com amor.
não perceber que está fazendo o bem em qualquer oportunidade
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Não prejudicar nada e ninguém
o bom é fazer e ter como ter como projeto pensando desde as pequeninas coisas que envolvem
desde a natureza num todo e as pessoas que a rodeam tendo como visão que isso terá como
"efeito borboleta"no mundo ,não só em causa própria, é buscar ser justo,
O Bom é irmão do Bem, quem é bom faz o bem.
ouvir o outro.Aceitar o outro.
Pensar no bem estar geral e agir para que isso possa acontecer.
Pensar positivo. Atuar efetivamente de forma produtiva. Amar o próximo. Fazer o correto.
Praticá-las
praticar a definição acima.
Praticar o bem.
praticar ou tentar praticar essas 3 coisas
procurar agir da maneira mais correta e equilibrada possivel
Procurar seguir as Leis de Deus.
Praticar os ensinamentos morais de Jesus
Quando agimos no esforço para atingir o bem
Querer sinceramente buscar a transformação dos defeitos de caráter a cada dia, tendo a coragem
de admiti-los sem usar isso como desculpa de procrastinação e acomodação, pois acredito que
somente pelo meu próprio exemplo de mudança posso colaborar com a ex
Respeitar as diferenças, ouvor, amparar e não exigir das pessoas que elas façam mais do que são
capazes de fazer, mesmo que acreditemos estar desejando o melhor para elas.
Respeitar as Leis Naturais ou as Leis de Deus.
respeitar o livre arbítrio de cada um e respeitar a liberdade e individualidade de cada um, e
importante tb respeitar e aceitar as diferenças. mas ser bom, é particar o bem, e a solideriedade
sem esperar algo em troca ou qualquer tipo de reconhecimento, p
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respeito
Sacrificar-se, quando ao outro o benefício é maior...
São ações, pensamentos e sentimentos que não agridem as leis de Deus
São qualidades de quem faz o bem.
Se agimos seguindo as Leis Divinas, procurando a cada dia, melhorarmos e modificarmos em
benefício do próximo e de nós mesmos - acho que isso é ser bom....Só que não é tão fácil, é
preciso esforço, determinação e acima de tudo...muita vontade de acertar.
Se doar
SER BOM E AGIR DE ACORDO COM SEUS PRINCIPIOS RESPEITANDO OS PRINCIPIOS
DOS OUTROS
Ser bom e agir dentros dos valores de igualdade. Ser mau é transgredir o direito do outro. Porém
algumas pessoas acreditam que os outros são maus por não atenderem os seus desejos. Não
atender os desejos dos outros não nos torna maus, apenas nos coloca no
Ser bom é apenas fazer ao outro exatamente aquilo que gostaria que me fizessem.
Ser bom é cumprir a lei de justiça, amor e caridade...
Ser bom é difundir o amor, a confiança, a amizade, a colaboração, a alegria, a calma, a
serenidade. É não ter medo de ser, de se expor enquanto verdade interior.
Ser Bom é estar consciente dos deveres de uma consciência tranquila.
Ser bom é fazer ao próximo, o que você realmente gostaria que fosse feito a você, sem ligar essa
frase a religião ou a qualquer Mestre que tenha passado pela terra. No dia-a-dia não vemos isso
acontecer. E acredito que muito além disso, pois existem pesso
Ser bom é fazer coisas boas.
Ser bom é fazer o bem, como dito acima, tanto para si quanto para o proximo.
Ser bom é não desejar e não querer mal a ninguem.
Ser bom é não prejudicar a ninguem e se puder ajudar. Esta ajuda não precisa ser material uma
oração é uma grande ajuda.
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Ser bom é praticar o bem através de atitudes que incintem nos outros os sentimentos bons, de
pureza, positivos, como os citados acima.
Ser bom é quando conseguimos naturalmente ter atitudes com o próximo, exatamente da maneira
como gostamos de ser tratados, com educação, respeito, gentileza e compreensão, independente
do próximo ser o seu melhor amigo ou simplesmente um desconhecido...nã
SER BOM É QUANDO TEMOS EM MENTE QUE DEVEMOS AGIR COMO SE FOSSEMOS
REALMENTE IGUAIS,SEM INVEJAS,RANCORES,INCOMPREENSÕES.É DESEJAR AO
PRÚXIMO O QUE SESEJAMOS PARA NÓS MESMOS.
Ser bom é querer para o outro o que busca para si,pois se assim agimos é sinal de que realmente
agimos e pensamos em ser bons,uma vez que não queremos para nós o que é ruim.
Ser bom é saber superar seus defeitos, aprender a aceitar os defeitos dos outros, respeitando-os.
Através do respeito mútuo se constrói todas as relações de bondade.
ser bom é sempre querer o bem dos nossos semelhantes, ajudando os, a caridade é uma forma de
treinarmos a ser bom.
Ser bom é ser ético, decente, ter atitudes corretas, ser solidário, enfim, realizar coisas boas para si,
sua família e para a sociedade, na maior parte do tempo.
É escolher ter atitudes boas até mesmo diante das adversidades.
Ser bom é ser útil a Deus, lutar para ser um homem verdadeiramente sadio(não só na aparência),
um homem que se libertou da pobreza e destesta o conflito ama a paz.
Ser bom é tentar viver de uma forma sem prejudicar a si e ao próximo.
Entender que nos todos temos vida e evolução diferentes e praticar a tolerancia, caridade e o
amor demanda tempo e é constante luta.
Ser bom é ter amor acima de tudo...procurar reger nossas atitudes e comportamentos pelo amor!
Procurar ter bons pensamentos,estar em paz consigo mesmo e estar sempre pronto para ajudar os
outros...Na amedida em que estamos "saudáveis" podemos nos doar com
Ser bom é viver em conformidade com as leis divinas, mas temos o nosso livre arbítrio
Ser bom é viver pensando em si mesmo e nos outros. Sem compaixão ninguém pode ser bom.
Ser bom eh estar sempre pensando primeiro no bem estar do outro, pensando no outro, antes de
pensar em si mesmo. É não ser egoísta, é pensar em dar mais do que receber. É ajudar os outros
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sem pedir nada em troca. É saber dividir o pouco que tem. É saber o
Ser bom,praticamente já esta dito acima."AQUELE QUE CONHECE E PRATICA
VERDADEIRAMENTE O AMOR,NÃO TEM NECESSIDADE DE PERDOAR,POIS ESTA
DISPOSTO A COMPREENDER TUDO" Autor:desconhecido
Ser caridoso, honesto, generoso...
ser consciente e ético, na moral e na pratica
Ser equilibrado, vibrar positivamente, querer felicidade e coisas positivas para si e para os outros.
ser positivo, acreditar no melhor das pessoas e do mundo, do que foi criado; ser bom é seguir as
determinações, seja das leis divinas ou do homem, como amar ao próximo, respeitar o ser
humano e o meio em que vive.
Ser solidario e ser fraterno
Ser solidário, companheiro, presente sempre em todas asa esferas da vida.
Ser solidario, paciente e manso.
Fazer sem pedir algo em troca.
Tanto "ser bom" ou "ser mau" têm ligação direta com princípios morais e costumes da sociedade
em que se vive.
ter ética, compreender atos e atitudes, ser solidário, fazer o bem.
Ter noção de entender que vivemos em uma "bola" chamada mundo e que tudo o que acontece
com ela e seus habitantes nos afeta.
Ter sentimentos positivos, agir com amor, espalhar felicidade, sorrir, buscar a paz e promover a
união, saber ouvir, olhar nos olhos...
Uma atitude frente a vida
uma virtude que por vezes é dificil de viver diariamente
Viver com etica, moralidade e amor e procurar sempre ser uma pessoa melhor e influenciar as
pessoas ao seu redor com esses valores. Desejar o bem para si e os outros.
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Anexo 4 – Resposta à pergunta: “Na sua opinião o que é o mal”
Na sua opiniao, o que e o mal?
É o que se faz a você ou pessoas que lhe são caras, deixando-lhe triste ou aborrecido.
É uma energia que nos desequilibra, engana.
O mal é a ausência do bem.
O egoismo.
É a negação da existência de um Ser Criador ..(para mim, Deus)
Pois isto causa a falta do amor ao próximo, que é a raiz de todos os males e
sofrimento ao Ser humano.
O mal é a infração à lei de Deus.
Ausência de percepção das leis de Deus na criatura
Depende do ponto de vista de quem vê. Para um assassino, o mal é ele ser preso e no ponto de
vista do assassinado o mal foi o que lhe fizeram.
A não prática do amor ao próximo
o mal é o negativo, usando figura de linguagem, é o escuro, o ruim, o que desgasta, o que
diminui, o que instabiliza, ...
Ignorância aliada a sentimentos inferiores, como o egoísmo e o instinto de autopreservação.
Prejudicar alguém
Algo destrutivo, falsidade, desonestidade, conseguir lucro ou promoção através de atitudes nãoéticas, fofoca, inveja, doença, fome
A falta de amor ao proximo
Egoísmo, inveja, desamor, vingança, orgulho desmedido, falsidade...
energia pesada, hostilidade, má-vontade, indiferença.
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Sentimentos ruins( Criado pelo Homem)
Tudo de ruim que acontece no mundo.
atitudes negativas com o proximo
Ausencia do bem.
Mal é uma atitude humana centrada no egoismo e na ganancia que prejudica muitas pessoas ao
mesmo tempo.
Desrespeito, imoralidade, agressividade, egoísmo, impaciência, arrogância.
Desconhecimento das leis de amor. Ignorância.
O inverso do bem...maus pensamentos
ausencia do bem - falta respeito e amor
AUSENCIA DO BEM.
abuso, desrespeito, falácias, imoralidade, ilicitudes, entre outras
É viver na aparência da dualidade, tentando fazer o que acha que é o bem e tentando ignorar o
mal.
É QUANDO CAUSAMOS SOFRIMENTO AO SEMELHANTE
É a falta de amor pelo outro.
É a ausência do bem.
é a ausencia do bem.
A arrogância, a falta de humildade, o desprezo, a injustiça, a avareza...
è tudo auilo que está distante de Deus, que contraria aos Mandamentos.
E a ausência do bem
E a ausencia do bem.
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é o ato que está em desacordo com a lei de Deus e traz infelicidade
É a não obediencia às Leis Morais impressas em nossa consciencia.
Tudo que opoe ao bem.
É exercer esse lado negativo no entendimento de que tudo é UM. Se praticar algum mal, o estarei
praticando inclusive em mim.
É o lado obscuro de cada um.
É a prática de coisas maléficas.
É uma prática contra aquilo que engradece a humanidade.
é não respeitar os demais seres , se achando melhor ou pior
é o oposto do bem submetido ao mesmo julgamento do individo e ou coletivo em que está
inserido. É uma crença.
Ser negativo, maltratr o proximo e nao acreditar que podemos construir um mundo melhor
É a ausencia do bem.
É tudo aquilo que prejudica o outro (fisicamente e moralmente).
É desarmonia.
roubar, discriminar, denegrir, machucar, desrespetar
O CONTRARIO DO BEM ACRESCIDO DE:
INVEJA,GANANCIA,AVAREZA,ORGULHO,DESUNIÃO,ANTIPATIA E
ETC,ETC.ETC,ETC...........................................................................................................................
...............................
Nada mais é do que a ignorância, o desconhecimento das leis divinas.
É todo pensamento e atitude que surgem com a falta de amor, sou seja, com o sentimento de ódio,
inveja, crueldade, despreso, intolerancia...
ir contra as leis naturais, exagerar em qualquer area, ter atitudes egoistas os usar o outro para
subir na vida ou levar vantagem.
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Tudo aquilo que é contrário à lei de Deus
Ter,sentimentos ruins.
é toda e qualquer força que nos prejudica
É tudo aquilo que nos afasta das Leis de Deus.
o mal é a inexistência do bem
É tudo aquilo que nos afasta de Deus
É tudo aquilo que represente uma piora no estado espiritual e material das pessoas. É desejar estas
coisas para o próximo.
É tudo o que está contrário às leis morais de Deus, é a ausência do bem.
è tudo o que nos coloca longe de Deus.
É a ausência do bem, como as trevas são a ausência da luz.
É tudo que vai contra o bom senso e ao ser humano.
É a energia negativa que atua sobre a pessoa.
E tudo que é pensado ou feito para prejudicar a vida de qualquer ser humano, animal ou outro.
é uma doença
a inferioridade e a inconsciência humana.
entendo o mal da mesma forma que entendo o bem. energia negativa. ambas precisam existir para
que haja equilíbrio. basicamente como as leis da natureza.
o mal, é algo de negativo, desagradável e que raia o doentio ou patológico obsessivo.
ignorancia do bem
O mal não vem de fora, é consequência de uma atitude egoista diante do mundo. O mundo está a
seu serviço exclusivamente. A pessoa, o grupo que usa o Outro para tirar vantagem. Resulta de
um contínuo "monólogo" com o resto do mundo. Não "ouve", nem "vê"
O mal é o estado passageiro do ser em via de evolução para o bem. O mal desaparecerá quando a
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humanidade se libertar o orgulho de do egoísmo.
As maldades do mundo
algo bem negativo, muito ruim.
Atos egoístas que prejudiquem os outros. Egoismo.
"Ausencia de Deus" Einstein
Forças desconhecidas.
O contrário do bem.
Ausência de luz, ou seja, trevas (estagnação)
conjunto de idéias e/ou atos contrários ao bem
O mal é aquele sentimento de baixa vibração, que não respeita o próximo nem os seus direitos,
que não tem escrúpulo nas atitudes e nos planos pra alcançar os seus objetivos a qualque preço.
É a ausência de Deus. É o prevalecimento das necessidades do corpo(terrenas) sobre as do
espírito. Deus nos deu um corpo e o livre arbítrio para que possamos evoluir nosso espírito
através do sentimento, para que possamos aprender a sentir e pensar no bem
É o que não acrescenta.
é o egoismo, a base de todo o mal
O mal é a ignorância, a ausência de luz. É a contraparte do bem no mundo fenomenal, composto
de dualidades e sob a lei da relatividade.
Desconheço. Faço questão de não tomar conhecimento.
O mal é a ausencia do bem.
O mal é a consequência de um conjunto de atitudes , pensamentos e comportamentos negativos
que segundo minha crença atrasam cada vez mais a evolução de um indivíduo.
O mal como diz Santo Agostinho. É a ausência do Bem é a falta de valores e da consciência de
que o outro precisa ser visto como eu me vejo.
É a ausencia do bem, da luz, da fé, da confiança em algo maior que é maior do que a minha
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vontade. A arrogância, o orgulho e a vaidade que cegam.
Desrespeito à natureza.
É a ausência do bem. É a areia que atrapalha o perfeito funcionamento da máquina do bem.
É A FALTA DE AMOR AO SEU SEMELHANTE,É O VAZIO INTERIOR DE COSTUMES E
VALORES,SÃO AS DROGAS QUE DETERIORAM OS SERTES HUMANOS.
o mal está na falta de ética e moral .na falta de humanidade , na falta de sentimentos.
O mal é algo que tanto quanto o bem surge naturalmente, mas com apenas um diferença do bem,
podemos perceber e sentir antes de agir.
O mal é composto de sentimentos ruins, que levam as pessoas a realizarem atos perversos e as
fazem sentir sentimentos ruins, como inveja, despeito, ódio, raiva, etc, na maior parte do tempo.
O mal é um mundo cheio de doença, conflito e pobreza.
É estarmos distantes da possiblidade -dada por Deus - de fazermos algo construtivo. É nos
rendermos às atitudes e ações que ferem o outro, incluindo até as formas infelizes de pensamento.
é a ausencia do Bem.
É a impiedade, o egoísmo, o medo, o orgulho, a frieza e a malícia e astúcia que usamos para tirar
proveitos da vida e dos outros, causando dor, sofrimento e destruição ao nosso redor. E a ausência
de amor e bem querer, é um estado doentido da alma que nos
É ,como já li em muitos "pps", o bem que adoeceu e que não consegue reencontrar-se ou
equilibrar-se.O mal é o egoísmo que habita grande parte dos seres humanos.
o mal, é o conjunto de ações, ou uma ação isolada,que propicie coisas ruins.
É a ausência de valores. É o bloqueio da fé em Deus.
é toda e qualquer forma de energia negativa
O mal é tudo que humilha, entristece, desrespeita e tras sofrimento.
O mal é uma doença da alma.
O mal é a ignorância da Lei de Deus.
O mal é uma palavra vulgarmente utilizada para definir tudo aquilo que é oposto ao bem. Só que

Na medida do possível por lei, Guilherme Fraenkel
(http://www.guilherme.fraenkel.nom.br/Existologopenso/mal-sobre-bem-na-sociedade.pdf) renuncia todos os
direitos de autor e direitos conexos ou vizinhos para A predominância do mal sobre o bem em nossa
sociedade.
Este trabalho é publicado no Brasil.
48/60

Rio de Janeiro, Junho de 2009
A predominância do mal sobre o bem em nossa sociedade

o sentido de bem varia conforme a subjetividade de cada um, a qual decorre da experiência íntima
de vida adquirida indivudualmente. No dia-a-dia, o mal é empreg
è tudo aquilo que é nocivo , a tudo e a todos, é o que prejudica
Não existe só um mal, mas há muitos males: a miséria, a corrupção, a sem-vergonhice dos
políticos, o nepotismo, as drogas, o alcoolismo, a mentira, a dissimulação, a farsa na política, a
ironia, a soberba, a falsidade,... é uma lista que não acaba mais...

O mal é o oposto do bem. São ações que alguém toma querendo prejudicar outro, causando
sentimentos ruins nos outros.
O mal é você ter maldade em suas ações.
`´E a ignorância das Leis Espirituais.
O que se opoem ao bem.
É estar em desarmonia com as Leis de Deus, orgulho e egoísmo exarcebados.
é um transtorno, alguma atitude que favorece a corrosão da alma, o peso na consciência
É viver se batendo ao vento das paixões, como amor, ódio, ganância, cobiça, inveja,... Em outras
palavras é pautar uma vida na satisfação dessas paixões de ocasião, saltando de uma ilusão à
outra, sem curtir a paz da luz do sol matinal, da lua que ainda n
a falta do bem. A ignorância e falta de desenvolvimento do ser humano em sua escala evolutiva
a negação da essencia humana
É não obedecer as leis de Deus.
aquilo que gera desarmonia, tristeza e sofrimento
Principalmente o fundamentalismo religioso
O mal é a ausência do bem
O desamor; a impiedade, a indiferença,a crueldade, é uma doença do espírito.
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Falta de respeito ao limite do outro.
Ausencia do Bem
É a ausência do bem.
SÃO OS ATOS CONTRÁRIOS AS LEIS UNIVERSAIS DO CRIADOR.
Aquilo que prejudica o próximo( ser humano, os animais, o meio ambiente)
É um dogma que desencadeia desconforto e prejuizos de toda sorte a todos nós!
Egoísmo
desonestidade corrupção crimes destruiçoes
BASICAMENTE TODOS OS PENSAMENTOS NEGATIVOS EM CIMA DE QUALQUER
PESSOA, NEM PRECISA ATUAR
o mau e a asencia do bem
Viver sem amor, fraternidade.
o oposto da definição de Bem, interfere no equilíbrio negativamente e(in)diretamente, sem se
importar com consequências ou reações.
não seguir o caminho ensinado por Jesus, não amar.
A ausência do bem é o maior mal que podemos ter.
tudo que prejudica
Ausência de amor.
Incapacidade de se sacrificar pelo bem da coletividade...
É outro sentimento forte que precisamos sufocar pois se manifesta emtodos quando menos se
espera e é sedutor e pode ser fatal
não sei dizer exatamente o q é o mal mas diria q é aquilo q não faz bem ao outro , a mim...
Uma força também poderosa emanada por aqueles que não possuem um espírito iluminado.
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Uma opção
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Anexo 5 – Resposta à pergunta: “Na sua opinião o que é ser mal”,
Na sua opiniao, o que e ser mau?
É odiar, invejar, matar, roubar, trair,ser egoista, pensar só em si, explorar pessoas menos
favorecidas, e por aí vai.....
Repito a resposta acima
É não se comprometer. É não assumir uma postura ética diante dos fatos.
Só pensar em sí mesmo.
A intenção de prejudicar o "outro". É o resultado da indiferença, da ignorância, do orgulho e
vaidade, que busca portanto, a auto-afirmação a qualquer custo. Por não dar-se conta de que
somos parte de um todo, de um processo, a pessoa entra em desharmonia
A pessoa que desconhece o AMOR verdadeiro,pregado por CRISTO
a prática da descrição acima.
Acho que já respondi acima.
Afastar-se das Leis de Deus, afastar-se do amor.
agir contrariamente ao bem.
atitudes negativas com vc e o proximo
atitudes, pensamentos e sentimentos contrários às leis de Deus
causar sofrimento a si mesmo ou ao próximo, fazer coisas ruins.
Coagir, obrigar, intimidar o outro, fazendo com que ele ultrpasse seus limites pessoais. Não
respeitar o tempo de cada um.
contrário de bom.
De acordo com a resposta anterior, é o ser ainda ignorante das leis divinas ou que ainda não as
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compreende e que, por isso, aje prejudicando-se ou prejudicando o próximo. Mas de acordo com
as leis de evolução um dia se tornará bom.
Depende da situação
Desconheço. Faço questão de não tomar conhecimento.
Desejar infelicidade ao próximo
É a execução de atos que configuram a ignorancia das Leis de Deus.
é agir contra a lei de Deus
é agir em função desse olhar - " não respeitar os demais seres , se achando melhor ou pior "
é agir, conscientemente, contrariando as leis divinas e prejudicando, intencionalmente, o próximo
e o meio em que vive.
é aquele que provoca no outro desprezo, raiva, ódio
É buscar vantagens a qualquer preço. É se aproveitar da situação crítica do próxmo para obter
vantagens.
É colocar aquele diabinho interno para prejudicar outra pessoa.
É cultivar raiva, ódio, ressentimento, é ignorar as exclusões de qualquer natureza. É ter ambição
desmedida, desrepeitar o próximo, agredir crianças, usar armas, e tantas outras coisas que têm
aparecido com a modernidade.
É deixar de praticar o bem. É não ser bom. É não querer mudar para melhor, é ficar estacionado.
É achar que só você está certo e continuar assim.....
É desejar coisas e sentimentos ruins para os outros.
É estar de costas, em primeiro lugar para a possibilidade de ser util. O mau se alimenta de
situações muito ligadas à matéria. O mau está impregnado de dor, uma dor que ele considera
injusta. Sendo injusta, ele revida, e revida em vários graus.
É estar em desarmonia
é fazer o mal
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É ferir, magoar, matar
É ignorar o bem. Podemos conhecer, saber sobre o bem, mas, se o ignoramos, somos maus.
Condição temporária.
E maltratar o proximo e o meio ambiente
É não curtir a paz, os momentos de ternura e poesia. É a incapacidade de se alegrar com a alegria
do outro, de rir da graça que o outro riu. É querer pisar, dominar, destruir e impor o medo e o
terror.
É não deixar o bem se fazer presente.
É não praticar a lei de amor e caridade definida por Jesus
É não praticar o Bem.
é não rspeitar as diferenças, é prejudicar os outros
É não saber respeitar a si mesmo e aos demais.
É não ser um homem útil a Deus
É NÃO TER A CONSCIÊNCIA DO OUTRO E DE SUAS NECESSIDADES.
SER EGOCENTRICO.
É o contrário de bem. É não está bem de saúde, bem consigo mesmo.
É o não conhecimento do que é ser bom.
E PENSAR DE FORMA EGOISTA
É pensar em seu próprio bem-estar, sem qualquer possibilidade para outro ser que não seja você.
É praticar a maldade, cometer ações que prejudiquem outros
é praticar as ações citadas acima
É praticar os antõnimos de ser bom.
É praticar, sempre, o que está fora dos bons princípios, em prejuizo de outrem.
É prejudicar aos outros. É atrapalhar o crescimento espiritual e material das outras pessoas. É não
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sentir satisfação pelo sucesso dos outros. É não seguir os bons exemplos, procurando usá-los
como estímulo a si prórpio.
E prejudicar o outro, não respeitar.
É prejudicar os outros, o egoismo, a ganancia, violência, raiva, etc
É tudo que está fora da lei de amor
e quando pensamos ou agimos fora das leis de Deus ,fazendo ao outro aquilo q não gostariamos q
fizessem conosco
É querer se dar bem a custa dos outros, é ser egoísta, Não se importar com a dor do outro...
é ser egoista
E ser inconciênte de que o bem nos trás um estado de plenitude, paz e serenidade que não
imaginamos
É ser ruim.
É ser uma pessoa egoísta, individualista, invejosa, violenta.
É Ter dentro de si a falta da consciência Divina.
É ter desconhecimento das leis de Deus.
É ter indole disvirtuada
é ter o olho voltado para o próprio umbigo, sem pensar nas consequencias dos atos em relação às
demais pessoas,é a falta de caráter, de amor e de sentimentos voltados para a melhoria do planeta
e da humanidade.
É ter sentimentos negativos como o egoismo, é tentar prejudicar a próximo.
É ter uma índole que permita o mal se estabelecer.
É transgredir as Leis de Deus.
é um ser de alma imperfeita
É uma ação que irá prejudicar a coletividade.
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é utilizar a energia negativa para si e para os outros, por meio de atos, palavras e pensamentos
é vc ver e não fazer nada para melhorar o mundo e vc ser tornar um assassino criminoso é roubar
matar mentir judiar enfim tudo que mais a gente ve nos jornais e na vida real
É VIVER DE FORMA EGOÍSTA EM RELAÇÃO AO AMBIENTE QUE NOS CERCA
É viver em contradição com essas leis. Acredito que a ignorância e o exercício do egoísmo sejam
formas que nos levam a nos tornarmos "maus". Mas tenho certeza de que ninguém é
essencialmente mau, então temos sempre a oportunidade de mudar.
É viver sempre pelo comandado pelo ego.
Egoismo total, ausencia de respeito e amor ao proximo.
Egoismo.
Estar em sintonia com as forças do mal.
Fazer algo que prejudique a si e a outra pessoa , é viver afastado da Lei de Deus!
fazer coisas ruins com consciência da ação
Fazer mau uso da luz recebida
Fazer o mal ou causar mal às pessoas
fazer o movimento contrário. agir sem caráter e com desiquilíbrio.
Fazer uso desses sentimentos.
Já o mau, pressupõe comportamento pessoal de alguns, que só objetivam prejudicar o seu
semelhante!
Já respondido na questão acima.
Matar. Pensar negativamente. Omitir-se.
Mau é aquele que age sem os valores sociais com intenção de prejudicar os direitos dos outros.
Não ajudar o proximo,pensando sempre em seu bem estar.
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Não conhecer o bem.
Não obedecer as leis de Deus.
Não optar pelo bem, estacionar, permanecer no egoísmo e no orgulho.
Não poder expressar sua humanidade.
Não praticar os ensinamentos morais de Jesus
Não se sacrificar, quando o benefício ao outro é maior...
negar a própria essencia
Nunca deixar que o amor que existe dentro de cada um de nós assuma o comando dos nossos
pensamentos, atos e palavras.
O contrário de ser bom
O mau, é uma questão de carater, o mau prejudica tudo e todos
o oposto do bom submetido ao julgamento do individuo e ou coletivo no qual esta inserido. É
uma crença.
Optar pelo caminho mais fácil. É dar força ao Ego/orgulho e não aceitar mudanças, não admitir o
quanto estamos errados e distantes do que é bom. Resistência ao bem por orgulho.
Oque destroi.Quebra,traz lágrimas.
os babacas da vida ,que se acham o tal
PENSAR EM SI E FAZER AS COISAS SEM OLHAR PARA OS LADOS
Pessoas falsas, políticos que roubam, gente desonesta, que se promove às custas das desgraças
alheias.
Praticar atitudes incorretas
praticar sistematicamente ou frequentemente esses atos contrários ao bem
Prejudicar outras pessoas, usar o poder para humilhar, agir com crueldade, má-vontade, grosseria,
superficialidade.

Na medida do possível por lei, Guilherme Fraenkel
(http://www.guilherme.fraenkel.nom.br/Existologopenso/mal-sobre-bem-na-sociedade.pdf) renuncia todos os
direitos de autor e direitos conexos ou vizinhos para A predominância do mal sobre o bem em nossa
sociedade.
Este trabalho é publicado no Brasil.
57/60

Rio de Janeiro, Junho de 2009
A predominância do mal sobre o bem em nossa sociedade

prejudicar qualquer coisa ou alguém
PROCEDER NO MAL, FAZENDO TUDO AQUILO DA RESPOSTA A PERGUNTA
ANTERIOR
QUANDO SE TEM A DETERMINAÇÃO DE PREJUDICAR ALGUÉM
INTENCIONALMENTE,É SE TER PRAZER COM A DOR DO OUTRO.
quem pratica as maldades acima descritas
São as atitudes de quem faz o mal.
Ser egoísta e não se importar com o sofrimento alheio
Ser impiedoso, inconsequente, praticar ações que ferem física, emocional ou moralmente o outro.
ser intransigente,ser dono da verdade ,ser egoísta ,ser individualista ,querer e fazer mal
intencionalmente,ser falso, manipulador ,saber que suas atitudes prejudicarão outras pessoas ,a
natureza ,ao mundo.
Ser invejoso, impiedoso, ingrato, desejar o mal aos outros,
Ser mal é, através de ações perversas, prejudicar as pessoas.
Ser mal é, por puro prazer ou sem motivo algum atrapalhar a caminhada do próximo na terra.
Ser mau é doença,um transtorno da personalidade.
Ser mau é fazer de tudo para prejudicar os outros, é praticar sentimentos como inveja, ódio,
rancor, vingança.
Ser mau é ignorar que a vida é um ciclo que,a cada instante corre o risco de ser interrompido e
que se agimos de maneira a prejudicar os que nos cercam,esquecemos de que a "lei do retorno" é
implacável.Ser mau com o próximo é ser mau consigo.
Ser mau é infringir a lei de Deus.
Ser mau é manifestar, em pensamentos, palavras e ações, a ignorância de sua natureza divina, em
total desarmonia com as leis cósmicas.
Ser mau é não agir conforme as leis de Deus. Isso vai desde um simples pensamento que
desvalorize nosso semelhante até um homicídio.
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Ser mau é não ter a compreensão de que bem e mal são partes complementares de uma mesma
realidade, provocando assim um desequilíbrio entre eles.
Ser mau é pensar em seu benefício, desde que isso prejudique o próximo.
Ser mau é ter atitudes de desrespeito, e só se interessar em alcançar os seus objetivos passando
por cima de qualqer princípio pra finalizar o seu desejo.
Ser mau é ter uma vida desregrada na falta de respeito e compaixão para com o semelhante. É ter
uma alma embrutecida.
Ser mau é um estágio transitório é quando ainda não se consegue fazer o bem
Ser mau é uma doença. Não se consegue ter entendimento do seu alcance e do quanto prejudica
na convivencia com as pessoas.
Ser mau é você prejudicar o próximo.
Ser mau não é apenas fazer o mau para as pessoas, é tambem ter esse tipo de sentimento.
Ser mau,é porque ainda não tem conhecimento o germe latente não despertou não tem madureza
de espírito, a pessoa que é mau desconhece a Lei de Causa e Efeito.
ser negativo, não enxergar nem praticar a felicidade, não desejar o melhor para si e para as
pessoas, para o mundo, ser egoísta.
Só pensar em si.
Tanto "ser bom" ou "ser mau" têm ligação direta com princípios morais e costumes da sociedade
em que se vive.
Tirar proveito de todas as situações envolvido.
Quando faz o bem, na verdade está sendo político, para poder cobrar favores no futuro.
Todas as pessoas podem ser boas ou más em algum momento de suas vidas, algumas mais outras
menos. Algumas são essencialmente boas a maior parte do tempo. Outras são tidas como
problemáticas pela maioria das pessoas. São assim como uma unanimidade. A essas
tomar atitudes que beneficiem voce mesmo custe o que custar, driblar os outros, e tudo que seria
contra a natureza de deus e do homem: inveja,roubo,traicao,etc
Tudo que é feito "com a intensão" de prejudicar alguém.
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udo o que é o oposto de uma conduta regida por elevados valores morais ou éticos.
Uma atitude frente a vida
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