


Autoconhecimento
e o Despertar!

“Conhecereis a verdade e a verdade vos 
libertará” (João, 8:32) 



• O processo de despertar é individual e
ocorrerá de forma natural, como natural é o
ciclo da Vida.

• No caminho da prática espiritual não é
diferente, ninguém muda ninguém. A vida
correrá o seu fluxo e caberá a cada um de
nós estarmos preparados para receber a
boa semente, como havia preconizado o
Cristo, na parábola do Semeador
(Evangelhos de Mateus 13 ou Marcos 4).





• É muito comum as pessoas procurarem-nos
informando de um vazio existencial, falta de
propósito, falta de tudo!

• Por quê tanta tristeza?
• Por quê tanta desilusão?
• O que você realmente está buscando e

criando para você?
• Você é realmente feliz?
• Quem é o culpado pelas suas tristezas e

desilusões?



VAZIO  EXISTENCIAL



VIDA  SEM  SENTIDO!



• Aqui na Fonte de Luz nos deparamos com
pessoas que se sentem perdidas. Na
maioria das vezes escutamos suas queixas
e procuramos colaborar com os Amigos
Espirituais no processo de liberação de
laços desarmônicos criados por atitudes
que vão de encontro ao que realmente a
pessoa veio fazer nesta existência.

• Muitas vezes neste processo de busca por
algo, os irmãos não sabem responder às
questões mais simples da existência:



CONSCIÊNCIAS PERDIDAS  NO  
CAMINHO  DA  VIDA



• Você sabe o que veio fazer aqui?
• Qual é o seu propósito de vida?
• Quando cada um de nós soubermos

responder estas perguntas, e assimilar o
que elas representam verdadeiramente, com
certeza não mais nos identificaremos com
aquilo que nos causa tanta dor.

• Os Amigos Espirituais estão sempre ao
nosso derredor, procurando semear a boa
semente em nossos corações, como disse o
Mestre Jesus na Parábola do Semeador.







• Quando falamos das sementes, vamos
relembrar os ensinamentos do Cristo
contidos na Parábola do Semeador,
entendendo que a semente é o
autoconhecimento que poderá nos libertar:
– Uma parte da semente caiu à beira do caminho,

e as aves vieram e a comeram.
• São aquelas pessoas que ao ouvirem os

ensinamentos logo diz para si mesmo, este
ensinamento não se aplica a mim. Vale
apenas para o outro (O vizinho, meu filho,
meu Pai, meu amigo ou qualquer outra
pessoa, menos EU).



– Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não
havia muita terra, e logo brotou, porque a terra
não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as
plantas se queimaram e secaram, porque não
tinham raiz.
• São as pessoas que são movidas apenas pela

euforia e impulsividade. Começam o
processo de mudança e logo esmorecem
frente ao primeiro obstáculo (si mesmas). Se
animam com o novo, mas não colocam em
prática estes conhecimentos em sua vida de
forma persistente. São pessoas que não tem
raiz em si mesmas. Tem sempre uma ótima
justificativa para não dar prosseguimento.



– Outra parte caiu no meio dos espinhos, que
cresceram e sufocaram as plantas.

• São as pessoas que se veem sufocadas pelas sombras
internas (personalidades múltiplas e
subpersonalidades). Estas sombras, que ficam
escondidas dentro de nós, crescendo ... crescendo, e
quando desejamos partir para uma renovação moral,
espiritual, emocional, profissional ou qualquer outra
área de atuação, se apresentam como verdadeiros
monstros, devoradores até mesmo de sonhos.

• O que são isto?
• Sabem aquelas vozes internas (clichês mentais) que

corroboram para o nosso enfraquecimento? Nos
colocam sempre em último lugar? Sempre nos
acusando?, pois é, são elas!



– Outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem,
outro a sessenta e outro a trinta.
• São as pessoas que ao receberem a semente,

inicia o processo de mudança (reconhecer,
conscientizar-se, efetuam a mudança, pagando
o preço).

• Iniciam uma batalha interna, diária e constante.
Choram, caem, mas não desistem, até alcançar
a merecida ampliação de consciência.

• Descobriram que são 100% responsáveis por
tudo que ocorre à sua volta.

• Não culpa mais ninguém.
• Agradecem por tudo o que ocorre, pois sabem,

que Tudo o que Deus faz é bom!







• Ocorre meus amigos e irmãos que nem
todos estão dispostos a efetuar a
mudança necessária. Não permitem que
a semente do autoconhecimento venha a
germinar em seus corações.

• Mas nossos Amigos Espirituais estão
aqui, sempre ao nosso lado, aguardando
o momento em que saiamos da
infantilidade espiritual e despertemos
deste sonho ilusório, para iniciar esta
nova jornada da vida com VIDA!



• O autoconhecimento nos leva a um
caminho estreito e íngreme de que
fala Jesus no Novo Testamento.
(Mateus, 7: 13-14)

• Entrem pela porta estreita, pois larga é
a porta e amplo o caminho que leva à
perdição, e são muitos os que entram
por ela. Como é estreita a porta, e
apertado o caminho que leva à vida!
São poucos os que a encontram.



• O autoconhecimento se dá na intimidade da
alma, e faculta o discernimento nos
princípios cristãos. Vai muito além do
conceito de certo e errado (dualidade).

• Propicia a oportunidade de buscarmos
conhecer a nós mesmos, de termos
consciência de nossas imperfeições e de,
sem desespero nem com a pretensão de
nos tornarmos santos da noite para o dia,
irmos aos poucos combatendo nossas
debilidades Morais, Éticas e Espirituais.



• Por onde começar? Pela autocrítica.
Mudando nossas atitudes mentais pois
ela é a base desta reformulação.

• Iniciemos a análise dessas atitudes
mentais no momento em que elas se
apresentem. Se observem mais, pois
somente assim conseguiremos efetuar
as mudanças necessárias para uma
vida mais alinhada com a Luz Interna.



“O momento presente possui a chave para a 
libertação. Mas você não poderá descobrir o 
momento presente enquanto você for a sua 

mente.”
Eckhart Tolle

ASSIM CONFIRMA A MÁXIMA:

“E conhecereis a verdade e a verdade ela vos 
libertará!”

Jesus Cristo









Este é o motivo pelo qual 
escolhemos o Lema de nossa 

Casa - A  Fraternidade 
Espiritualista Fonte de Luz:

Conhecer a si mesmo é 
esquecer de si mesmo!
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