


Espiritualidade é ação com AMOR
Se você quer transformar o mundo, experimente

primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e

realizar inovações no seu próprio interior. Estas

atitudes se refletirão em mudanças positivas no seu

ambiente familiar. Deste ponto em diante, as

mudanças se expandirão em proporções cada vez

maiores. Tudo o que fazemos produz efeito, causa

algum impacto.

Dalai Lama



#CrençasLimitantes

Ser espiritualizado é....

#Não pode 
sofrer?



#Estereótipos

Ser espiritualizado é....
• Autenticidade

• Ética

• Lutar para o que se diz/acredita condizer com sua conduta

• Presença no aqui e agora

• Assertividade

• Autoconhecimento/Reforma Íntima

• Ao acordar até o sono noturno - Diario

“Qualquer um pode zangar-se - isso é fácil. Mas zangar-se com a 

pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da 

maneira certa - não é fácil.” 

Aristóteles



Dar a outra face?
Sair do ciclo de violência, acusações,

dores...Não entrar no ciclo vicioso!

Mas todos precisamos de limites,

autodefesa para os abusos, excessos e

violências diárias mas a maneira que

iremos fazer/responder que faz a

diferença!

#CrençasLimitantes



Vigiai e Orai, para não 

cairdes em tentação. O 

espírito, com certeza, está 

preparado, mas a carne é 

fraca”. 

Mateus - 26:41



# amor é ação e não sentimento

A palavra “amor” nas Escrituras significa

um compromisso sólido de agir

sacrificialmente para com outra pessoa. As

emoções podem mudar, mas o

compromisso de amar biblicamente

perdura e distingue um legítimo discípulo

de Cristo, ICo 13:4-8a



• Lutar com amor por mudanças na vida é diferente de ser passivo.

• Atos de amor envolve limites, atenção, sacrifício, disciplina, etc



despertar do guru interior

A espiritualidade hoje está direcionando para que despertemos o Guru Interior. Pelas mensagens que 

recebemos não haverá novos Avatares.



Como despertar o Mestre 

Interior?
# Buscar as respostas internamente

# Que as ferramentas sejam para 

auxiliar, não resolver

# Siga o que tem vontade de fazer

# Leia muito, leia de tudo e acima de 

tudo Questione!

#  Arriscar, experimentar, reinventar-se 

a partir de si mesmo



Não acrediteis numa coisa, apenas por ouvir dizer. 
Não acrediteis na fé das tradições, só porque foram transmitidas por longas gerações. 

Não acrediteis numa coisa só porque é dita e repetida por muita gente.
Não acrediteis numa coisa só pelo testemunho de um sábio antigo. 

Não acrediteis numa coisa só porque as probabilidades a favorecem ou porque um longo 
hábito vos leva a tê-la por verdadeira. 

Não acrediteis no que imaginastes, pensando que um ser superior a revelou.
Não acredite em coisa alguma apenas pela autoridade dos mais velhos ou dos vossos 

instrutores. 
Mas, aquilo que vós mesmos experimentastes, provastes e reconhecestes verdadeiro, aquilo 
que corresponde ao vosso bem e ao bem dos outros. Isso deveis aceitar, e por isso moldar a 

vossa conduta.

despertar do guru interior


