


A  VERDADEIRA 
FELICIDADE 

ESTÁ   EM  DEUS!

Um poder misterioso e indefinível que 
tudo permeia e eu o sinto,  ainda que não 

o veja”
Mahatma Gandhi definindo Deus



O QUE É DEUS NA SUA 
CONCEPÇÃO?

• Deus é a essência de tudo. 
• Deus é a Divindidade Maior da maioria das
religiões.

• Deus é um ser onipresente, onipotente,
criador de todas as coisas vivas.

• DEUS É ENERGIA!
• DEUS  É  VOCÊ! , se preferir,  VOCÊ  É  DEUS!!!



Tudo é energia e isso é tudo o que há.
Sintonize a frequência que você deseja
e, inevitavelmente, essa é a realidade
que você terá. Não tem como ser
diferente.
Isso não é filosofia.
É Física!

Albert Einstein











O QUE VOCÊS ENTENDEM COM A
SEGUINTE FRASE: A VERDADEIRA
ALEGRIA ESTÁ EM DEUS!

• Primeiramente devemos compreender que
DEUS é Energia, e que esta Energia Criadora
está constantemente criando a REALIDADE DE
VIDA para cada um de nós.

• Para Deus não existe dualidade. Certo ou
errado é apenas energia criadora em ação.



• Deus apenas criará para você, aquilo que você
mais “quer” para a sua vida!

• Albert Einstein dizia: “Há uma força motriz
mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a
energia atômica: a vontade”. “Aceito o mesmo
Deus que Spinoza chama de Alma do
Universo. Não aceito um Deus que se
preocupe com nossas necessidades pessoais

• FELICIDADE OU INFELICIDADE, para DEUS
NÃO IMPORTA!









JÁ QUE ESTAMOS COMEÇANDO A
COMPREENDER RACIONALMENTE, VAI
AI UMAS PERGUNTAS INQUIETANTES:

O que você quer criar para sua vida à partir de
agora?
Você ainda acredita que está sendo injustiçado?
Quem tem o poder de fazer as escolhas na sua
vida de forma consciente?
Você ainda acredita num salvador fora?



ACORDEMOS ! ! !



E S C O L H A S  ?
Seja a mudança que você quer para a sua
vida!
Chico Xavier, através da influência dos
Espíritos Consoladores, disse o seguinte:
Ninguém pode voltar atrás e fazer um
novo começo. Mas qualquer um pode
recomeçar a fazer um novo fim!



ESTÁ DISPOSTO A PAGAR O PREÇO?
 Na maioria das vezes, NÃO!
 Por comodidade queremos algo pronto!
Que alguém resolva nosso problema!
 Por preguiça, queremos um salvador fora!
 Por fraqueza, queremos que alguém seja o
responsável pela nossa infelicidade!
Por falta de amor próprio, culpamos o
outro!





10  PASSOS  PARA  A  MUDANÇA?

1. Aceite as coisas como são!
2. Mude a forma de se ver e perceber o mundo à

sua volta!
3. Utilize sua mente para criar o que você

realmente quer para você!
4. Mude as suas crenças! Reprograme‐se!
5. Tenha Fé na Energia Criadora que vibra em

tudo e todos!



10  PASSOS  PARA  A  MUDANÇA?
6. Conte sempre com os Amigos Espirituais para
o caminho. O Teu Guia Maior está dentro!
7. Querer para o outro, aquilo que você quer para
você! Efeito Bumerangue.
8. Compreender e exemplificar em ações a
máxima: “É dando que se recebe...”
9. Lembre‐se: Tudo o que Deus faz é bom!
10. Seja Grato!



EFEITO BUMERANGUE
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