
UM PROJETO

DE 

FELICIDADE!



PROJETO – FELICIDADE!

ORIENTAÇÃO PARA VIVER MELHOR NA
FAMILIA E SOCIEDADE; COM INTELIGÊNCIA E
CONSCIENCIA AFETIVA E EMOCIONAL;
VISANDO UMA MELHOR qualidade de vida.



RELAÇÕES AFETIVAS COM
MATURIDADE

SOLIDÃO

ORGULHO

PRECONCEITO

EGOISMO

EGOCENTRISMO









SOLIDÃO
O QUE É SOLIDÃO?
 FALTA DE COMPANHIA OU CARÊNCIA AFETIVA. PODE SER: (VOLUNTÁRIA) QUANDO A PESSOA

DECIDE VIVER SOZINHA; (INVOLUNTÁRIA). CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS.

 PERÍODOS EXTENSOS PODE CAUSAR DOR E INSATISFAÇÃO. AS PESSOAS TENDEM A

PROCURAR CONTATO SOCIAL. PASSEIOS, REUNIÕES, VISITAS, ETC. EX: MONGES,

SEPARAÇÕES, PÓS DIVÓRCIO, DECEPÇÕES, MORTES.

A solidão é um sentimento que gera

angústia e que nos coloca diante de um

portal em um mundo interior onde a chave

é o sentido do mundo, o porquê das coisas,

as perguntas que fazemos e para as quais

não encontramos respostas. A solidão

também pode ser uma experiência de

transcendência.



EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

 CAP.XVII – O HOMEM NO MUNDO

“ a perfeição está inteiramente, como disse o Cristo,

na prática da Caridade absoluta; mas os deveres da

caridade se estendem a todas as posições sociais,

desde a menor até a maior. O homem que vivesse só,

não teria caridade a exercer; não é senão no contato

com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso

encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se

voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição;

não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um

egoísta. (cap.V, 26).



EGOISMO

 EGOISMO - É UM EXCLUSIVISMO QUE FAZ O INDIVÍDUO SE REFERIR

TUDO A SI PRÓPRIO. É UM ORGULHO, UMA PRESUNÇÃO. O

CONTRÁRIO, É O ALTRUÍSMO. UM COMPORTAMENTO DE QUEM TEM

AMOR AO PRÓXIMO, QUE É ABNEGADO, SOLIDÁRIO COM OS OUTROS.

 EGOCENTRISMO– EXALTAÇÃO EXCESSIVA DA PRÓPRIA PERSONALIDADE

O INDIVIDUO SENTE-SE O CENTRO DA ATENÇÃO. AFASTA A EMPATIA.

 EXCÊNTRICO – O EXCÊNTRICO AFASTA-SE DO HABITUAL, DO COMUM.

DIFERENTE DOS PADRÕES NORMAIS. ESTILO PRÓPRIO DE VIDA

(vestir, pensar, comportamento).



JESUS PARA O HOMEM. “E achado em forma como 
homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente 
até à morte de cruz”. – PAULO (Fillipenses, 2:8).

O Mestre desceu para servir.
Do esplendor à escuridão…
Da alvorada eterna à noite plena…
Das estrelas à manjedoura…
Do infinito à limitação…
Da glória à carpintaria…
Da grandeza à abnegação…
Da divindade dos anjos à miséria dos homens…



Da companhia de gênios sublimes à 

convivência dos pecadores…

De governador do mundo a servo de todos…

De credor magnânimo a escravo…

De benfeitor a perseguido…

De salvador a desamparado…

De emissário do amor à vítima do ódio…

De redentor dos séculos a prisioneiro das 

sombras…

De celeste pastor à ovelha oprimida…

De poderoso trono à cruz do martírio…



Do verbo santificante ao angustiado silêncio…

De advogado das criaturas a réu sem defesa…

Dos braços dos amigos ao contato de ladrões…

De doador da vida eterna a sentenciado no vale da 

morte…

Humilhou-se e apagou-se para que o homem se 

eleve e brilhe para sempre!

Oh! Senhor, que não fizeste por nós, a fim de 

aprendermos o caminho da Gloriosa Ressurreição 

no Reino?

 Pelo Espírito Emmanuel

 XAVIER, Francisco Cândido. Antologia Mediúnica do Natal. Espíritos Diversos. FEB. Capítulo 1



LETRA DE EMMANUEL POR CHICO XAVIER, 1970-

ENTREGUE A ROBERTO CARLOS E ERASMO
 MANANCIAL DE LUZ. PASSAGEM DO MESTRE ENTRE NÓS.

 O HOMEM

 Um certo dia um homem esteve aqui

Tinha o olhar mais belo que já existiu

Tinha no cantar uma oração.

E no falar a mais linda canção que já se ouviu.

Sua voz falava só de amor

Todo gesto seu era de amor

E paz, Ele trazia no coração.

Ele pelos campos caminhou

Subiu as montanhas e falou do amor maior.

Fez a luz brilhar na escuridão

O sol nascer em cada coração que compreendeu

Que além da vida que se tem

Existe uma outra vida além e assim...

O renascer, morrer não é o fim.



 Tudo que aqui Ele deixou

Não passou e vai sempre existir

Flores nos lugares que pisou

E o caminho certo pra seguir

Eu sei que Ele um dia vai voltar

E nos mesmos campos procurar o que plantou.

E colher o que de bom nasceu

Chorar pela semente que morreu sem florescer.

Mas ainda há tempo de plantar

Fazer dentro de si a flor do bem crescer

Pra Lhe entregar

Quando Ele aqui chegar

Tudo que aqui Ele deixou





ORGULHO E PRECONCEITO
 ORGULHO – CONCEITO EXAGERADO DE SI PRÓPRIO.

ALTIVEZ, BRIO, PUNDONOR, DIGNIDADE, SOBERBA.

PODE TER UMA CONOTAÇÃO POSITIVA OU

NEGATIVA.

 O orgulho é sutil, e por isso o orgulhoso dificilmente

reconhece o seu orgulho, aliás ele até pensa que é

humilde!

 O orgulhoso não reconhece os seus erros e não

aceita repreensão. O orgulhoso não pede ajuda. O

orgulhoso não pede perdão. O orgulhoso não se

submete facilmente. O orgulhoso gosta de sua

independência. O orgulhoso quer tudo do seu jeito. O

orgulhoso gosta de opinar em tudo. Quem não

reconhece que é orgulhoso, não tem cura. Quem

reconhece pode se tratar.



Tudo começou com Lúcifer.

ANTÔNIMO DE ORGULHO – HUMILDADE.



FILME: ORGULHO E PRECONCEITO. 



















FELICIDADE NA VIDA ADULTA











MANUAL PARA A VIDA: Paulo André 

Chenso – médico e professor.

NA SAÚDE:

Beba muita água; coma mais o que

nasce em árvores e plantas; viva

Energia, Entusiasmo, Empatia; 30

minutos por dia para orar; ative seu

cérebro; leia mais; silencie sua mente

10 minutos por dia; durma 8 hs, por dia;

faça caminhada até 60 minutos por dia;

sorria...



 NA PERSONALIDADE:

 Não compare a sua vida com a dos outros;

pensamento positivo; não se exceda; não

se torne demasiadamente sério; não

desperdice a sua energia com fofocas;

sonhe mais; inveja é perda de tempo,

agradeça o que possui; esqueça questões

do passado; a vida é curta para odiar,

perdoe; faça as pazes com o seu passado

para não estragar o seu presente; ninguém

comanda a sua felicidade a não ser você; a

vida é uma escola, aprenda, não repita de

ano; sorria e gargalhe mais; nas

discussões saiba perder;



 NA SOCIEDADE:

Entre mais em contato com a sua

família; dê algo de bom aos outros

diariamente; perdoe a todos por tudo;

passe tempo com as pessoas acima de

70 anos e abaixo de 6; tente fazer

sorrir pelo menos 3 pessoas por dia;

não se importe com o que os outros

pensam de você; o seu trabalho não

tomará conta de você quando estiver

doente; não se estresse;



NO SEU DIA A DIA

Faça o que é correto; desfaça-se

do que não é útil; lembre-se de que

o tempo cura tudo; por melhor ou

pior que seja a situação – tudo

passa; não interessa como se

sente, levante, arrume-se e

apareça; o melhor ainda está por

vir; ao acordar, agradeça pela vida;

mantenha seu coração sempre

feliz!

































GRATIDÃO PELA PRESENÇA!

LUZ E PAZ EM SUA VIDA!



OLDINA EUSTORGIO DA SILVA


