
OUÇA O ENCONTRO

Um dos símbolos que me chama a atenção na obra 

Harry Potter é a divisão entre trouxas e bruxos. É 

sensacional. De forma humorada, ele representa a 

experiência de todos os que, neste mundo, ousaram se 

espiritualizar.

Não por acaso o Cristo opta para ensinar as grandiosas 

verdades divinas aos excluídos. Podemos perguntar  

porque, como fizeram seus apóstolos. A resposta é forte 

e surpreendente. Mas, para não expressar mera opinião 

pessoal, leiamos com atenção um trecho do diálogo entre 

Jesus e Mateus, que defendia selecionar os discípulos 
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O nosso herói, Harry Potter, conheceu 

as dores do mundo, por isso, não 

alimenta ilusão sobre a vida material. Ao 

descobrir que é rico, não se deslumbra  

com a possibilidade de uma vida de 

prazeres materiais. Por quê? Ele  sofreu e 

aprendeu, é livre das convenções nefastas e 

dos enganos dos caminhos terrestres.

O que o ajudou? O leito de dor, a exclusão 

de todas as facilidades da vida, a 

incompreensão dos mais amados. Órfão de 

pai e mãe, logo que nasceu, viveu com 

parentes que dele abusavam 

emocionalmente. Na escola, era excluído 

e maltratado pelo primo. Ele se preparou 

para um vida superior. 

Não há um grande iniciado que não 

tenha vivido experiência semelhantes. 

Precisamos perder as ilusões do mundo 

para entender e sentir o Amor de Deus. É 

perdendo nossa ilusão de segurança que 

conquistamos a verdadeira segurança. A 

dor é a marca da iniciação espiritual. 

Assim ensinou Jesus, quando dois jovens, 

João e Tiago, acompanhados de sua mãe, 

solicitaram para ficar sempre junto dele. 

Jesus, primeiro, perguntou:  Podeis beber a 

taça que eu bebo ou serem batizados no 

batismo que eu sou batizado?

Quer dizer, vocês estão dispostas a sofrer 

para deixar de ser trouxas? (Na linguagem 

do Harry Potter, se vocês me permitem!). 

Estão dispostos a viver a iniciação cristã? 

Eles responderam que sim!

O PODER DO SENTIMENTO

O  que me surpreendente na obra é  o 

extenso aprendizado de Harry Potter que 

o conduz ao caminho da verdadeira 

sabedoria. 

Ele deve enfrentar o mal e o enfrenta. 

No processo de luta contra o mal, que 

todos os cristãos precisam dar conta, ele 

descobre algo de extremo valor. Essa 

passagem ilustra essa descoberta. Veja.

entre os vencedores do mundo, os  bem 

adaptados. Essa conversa está no livro 

Boa Nova.

Até que a esponja do Tempo absorva as 

imperfeições terrestres, através de séculos 

de experiência necessária, os triunfadores 

do mundo são pobres seres que 

caminham por entre tenebrosos abismos. 

É imprescindível, pois, atentemos na alma 

branda e humilde dos vencidos. Para os 

seus corações Deus carreia bênçãos de 

infinita bondade. Esses quebraram os elos 

mais fortes que os acorrentavam às ilusões 

e marcham para o Infinito do amor e da 

sabedoria. O leito de dor, a exclusão de 

todas as facilidades da vida, a 

incompreensão dos mais amados, as 

chagas e as cicatrizes do espírito são 

luzes que Deus acende na noite sombria 

das criaturas. Levi, é necessário amemos 

intensamente os desafortunados do mundo. 

Suas almas são a terra fecundada pelo 

adubo das lágrimas e das esperanças mais 

ardentes, onde as sementes do Evangelho 

desabrocharão para a luz da vida. Eles 

saíram das convenções nefastas e dos 

enganos do caminho terrestre e 

bendizem do Nosso Pai, como 

sentenciados que experimentassem, no 

primeiro dia de liberdade, o clarão 

reconfortante do sol amigo e radioso que 

os seus corações haviam perdido! É 

também sobre os vencidos da sorte, 

sobre os que suspiram por um ideal 

mais santo e mais puro do que as 

vitórias fáceis da Terra, que o 

Evangelho assentará suas bases 

divinas!

O que é ser trouxa e o que é ser 

bruxo? O trouxa é o adaptado, é o 

normal que sonha com a felicidade 

material do mundo: sucesso, fama, 

prazeres. E o bruxo? É o excluído. É 

aquele que sabe e  sente, existe uma 

realidade superior e deseja participar 

dela.



Voldemort, porque ele não poderia suportar 

residir em um corpo tomado por uma força 

que ele detesta. No fim, não teve 

importância que você não pudesse fechar 

sua mente. Foi o seu coração que o salvou.

Esse é um aprendizado indispensável 

para o seguir do Cristo. Apenas o 

sentimento elevado salva. A caridade é ao 

mesmo tempo expressão, ampliação e 

refinamento dos bons sentimentos. Por 

isso, ensina Kardec que a caridade é a 

salvação.

SOLIDÃO

Outra lição que os discípulos de Jesus 

aprendem: necessidade da experiência da 

solidão. Como ensina Emmanuel, na 

mensagem Solidão, no livro Font e Viva.

À medida que te elevas, monte acima, no 

desempenho do próprio dever, experimentas 

a solidão dos cimos e incomensurável tristeza 

te constringe a alma sensível.

Harry Potter vive a experiência de total 

desamparo. Estava só. Sentia-se sozinho e 

deveria enfrentar o mal. Viveu essa dor 

durante o enterro de seu amigo e protetor. 

E Harry, sentado ali sob o sol quente, 

percebeu com muita clareza como as pessoas 

que gostavam dele tinham se colocado à sua 

frente, um por um, sua mãe, seu pai, seu 

padrinho e, finalmente, Dumbledore, todos 

decididos a protegê-lo; mas, agora, isso 

acabara. Não podia mais deixar ninguém ficar 

entre ele e Voldemort; tinha de abandonar 

definitivamente a ilusão que já devia ter 

perdido com um ano de idade: que a proteção 

dos braços paternos significava que nada 

poderia atingi-lo. Neste pesadelo não haveria 

despertar, não haveria sussurro tranquilizante 

no escuro dizendo-lhe que, na realidade, 

estava seguro, que era tudo sua imaginação; o 

último e maior de seus protetores morrera, e 

ele estava mais sozinho do que jamais estivera.

Assim descreve Humberto de Campos a 

lição de Jesus no dia do calvário, no Boa 

Nova.

Depois da magnífica vitória da entrada em 

Jerusalém, é traído por um dos discípulos 

amados; negam-no os seus seguidores e 

companheiros; suas ideias são tidas como 

perversoras e revolucionárias; é acusado como 

bandido e feiticeiro; sua morte passa por ser a 

de um ladrão.

Harry e Dumbledore estão conversando 

sobre a profecia. Dumbledore está explicando 

a ele o dia em que ele mesmo ouviu a 

profecia, contada pela professora Sibila, há 

muitos anos atrás.

? Ele só ouviu o início, a parte que predizia 

o nascimento de um menino em julho, cujos 

pais haviam desafiado Voldemort três vezes. 

Em consequência, ele não pôde avisar ao 

seu senhor que atacá-lo seria correr o risco 

de transferir poderes para você e marcá-lo 

como seu igual. Então Voldemort nunca 

soube que poderia ser perigoso atacá-lo, 

que poderia ser mais sensato esperar, saber 

mais. Ele não sabia que você teria o poder 

que o Lorde das Trevas desconhece...

? Mas eu não tenho ? protestou Harry com 

a voz estrangulada. ? Não tenho nenhum 

poder que o lorde não tenha, eu não 

poderia lutar como ele lutou esta noite, não 

sou capaz de possuir pessoas nem... nem 

matá-las...Há uma sala no Departamento de 

Mistérios ? interrompeu-o Dumbledore ? que 

está sempre trancada. Contém uma força 

mais maravilhosa e mais terrível do que a 

morte, do que a inteligência humana, do 

que as forças da natureza. E talvez seja 

também o mais misterioso dos muitos 

objetos de estudo que são guardados lá. É o 

poder guardado naquela sala que você 

possui em grande quantidade, e que 

Voldemort não possui. Esse poder o levou a 

tentar salvar Sirius hoje à noite. Esse poder 

também o salvou de ser possuído por 



Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a 

excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a 

proteção de Deus.

Harry Potter continua. Aprendeu o valor do sentimento e a 

necessidade de não fugir da solidão com ilusões infantis. O que 

falta? O enfrentamento último. Enfrentar o mal. E aqui ocorre a 

mais importante lição. Ele descobre que o mal está nele. É a sombra 

como ensina a psicanálise. Existe apenas um meio de vencer o mal, 

sacrificar-se pelo bem. É a morte simbólica. A morte do ego. 

Vejamos.

Após a aparente derrota, o que acontece? A vitória.

 

A MORTE DO EGOÍSMO E DO ORGULHO

A vitória cristã se dá por meio sempre de sacrifício pessoal, por 

meio da morte de nossas vaidades, pretensões e ?razões?. Quando 

aprendemos a abrir mão de tudo, conquistamos o Reino. Quando 

nos achamos espertos por conciliarmos os interesses do Céu e da 

Terra, do Ego e do Eu superior, de Deus e do mundo: somos 

trouxas.

A sombra, entendida 

como uma parte de nosso 

ser que é negada, seja ela 

saudável ou doente, é um 

dos principais desafios em 

nosso processo evolutivo.  

Robert A. Johnson, em seu 

livro  Owning Your Own 

Shadow: Understanding 

the Dark Side of the Psyche  

(Tornando-se senhor da 

própria sombra: 

entendendo o lado negro 

da psique.) Afirma. 

O ego é o que somos e 

conhecemos 

conscientemente.  A sombra 

é essa parte de nós que não 

conseguimos ver nem saber

(...)

A sombra é aquilo que não 

entrou adequadamente na 

consciência. É o quarto 

desprezível do nosso ser. 

Muitas vezes tem um 

potencial de energia quase 

tão grande quanto o de 

nosso ego. Se acumula mais 

energia do que o nosso ego, 

ele entra em erupção como 

uma raiva dominadora ou 

alguma indiscrição que se 

desliza além de nós; ou 

temos uma depressão ou um 

acidente que parece ter seu 

próprio propósito. A sombra 

se tornou autônoma é um 

monstro terrível em nossa 

casa psíquica.

(...)

Onde quer que comecemos 

e qualquer cultura que 

surgirmos, chegaremos na 

idade adulta com um ego e 

uma sombra claramente 

definidos, um sistema do 

certo e errado, um buraco 

com dois lados.  O processo 

religioso consiste em 

restaurar a totalidade da 

personalidade . A palavra 

religião significa 

re-relacionar, reorganizar 

novamente, curar as feridas 

da separação.  

A cura emocional, obtida 

pela vivência religiosa 

verdadeira, exige tanta  

coragem emocional,  que a 

maioria prefere viver 

ignorando essa realidade. 

EGO, SOMBRA E RELIGIÃO

http://www.youtube.com/watch?v=eqHaXsPr9RM
http://www.youtube.com/watch?v=XsnAlcflNUI


Extraordinário conjunto de 
histórias de personagens 
ligados a Jesus com detalhes 
emocionais e históricos 
desconhecidos pela história 
terrestre. 

Um livro que ensina, e  
esclarece  as circunstâncias 
dos fotos históricos  do 
Evangelho. 

Livro de consulta, consolo 
e de valiosíssimas 
informações para os 
estudantes do Novo 
Testamento. 

A saga Harry Potter é 
composta por sete livros, os 
quais são: A Pedra Filosofal, 
A Câmara Secreta, O 
Prisioneiro de Azkaban, O 
Cálice de Fogo, A Ordem da 
Fênix, O Enigma do Príncipe 
e Relíquias da Morte. Ao 
todo, J. K. Rowling levou 17 
anos para escrevê-la. Até 
maio de 2015, já haviam 
sido vendidos 450 milhões 
de exemplares em todo o 
mundo, sendo considerado 
best-seller. Os últimos 
quatro livros foram os mais 

vendidos da história, 
sendo que Relíquias da 
morte vendeu 11 milhões 
só nas primeiras 24h nos 
Estados Unidos.

Neste livro, A Ordem da 
Fênix, Harry passa por 
vários desafios, desde o 
silêncio do diretor de sua 
escola, Dumbledore, a sua 
entrada para a Ordem da 
Fênix, uma espécie de 
grupo secreto para 
combater Voldemort, e a 
prática de Oclumência, 
que o ajudaria a fechar 
sua mente para 
Voldemort, com o 
professor que mais odeia, 
Snape.

O ponto culminante é 
quando enfrenta 
novamente Voldemort que 
o ataca tentando possuir a 
sua mente para dominá-lo, 
em uma batalha que 
reúne vários Comensais da 
Morte, como são 

 LIVROS 
CONSULTADOS

amigos, Rony e Hermione, em 

busca de Horcruxes (partes 

da alma de Voldemort que 

migraram para objetos, 

devido um feitiço que ele 

realizou há muitos anos) 

para destruir, a missão que 

Dumbledore deixou para ele 

antes de morrer.

Nesse livro, Potter passa 

por inúmeros desafios, 

perdas de amigos e perigos 

extremos, até um momento 

decisivo, em que ele mesmo 

se entrega para a morte, pois 

descobriu ser uma Horcrux e 

que para destruir Voldemort 

precisaria também morrer. 

Após isso, ele consegue 

ressuscitar e trava com 

Voldemort o último duelo.

Em Relíquias da Morte, 

Harry percorre uma longa 

viagem com seus dois 

chamados os seguidores fiéis 
de Voldemort. Harry consegue 
fechar sua mente, mas perdeu 
seu único parente vivo, seu 
padrinho Sirius Black, 
assassinado por uma 
Comensal da Morte. Quando 
conversa com Dumbledore, 
descobre a profecia ligada ao 
seu nascimento.

Emmanuel, autor do livro, 

apresenta sua compreensão 

sobre importância do 

Espiritismo como revelação 

espiritual para educar os 

sentimentos.  .

Não podemos, por isso, 

acompanhar os que fazem de 

nossa Redentora Doutrina 

mera tribuna discutidora ou 

simples caçada a 

demonstrações de 

sobrevivência, apenas para a 

realização de torneios 



Diálogo Mediúnico

Paz e alegria em vossos corações. Que o Cristo, o amigo sincero de amizade 

inabalável possa, nesse instante, nos inspirar, para que tenhamos um momento de 

reflexão em que a sabedoria do Mestre possa penetrar em nossos corações nos 

fazendo mais ativos e altivos em relação aos desafios que precisamos enfrentar para 

um dia merecermos a alcunha de discípulo sincero. Podemos iniciar, minha amiga.

Obrigado pela sua presença amigo Cairbar. Como aceitar emocionalmente a nossa 

realidade espiritual?

Esse foi o grande passo dado pelos primeiros cristãos. O impacto da ressurreição do 

Cristo tornou-se presença continuada em seus corações.

Hoje, tendes em abundância as milhares de provas sobre a imortalidade do ser. 

Utilizai-as. Não como uma informação a serviço da vossa frivolidade, mas como uma 

referência presente em cada dia.

Como fazer isso, indagais. Ampliando a vossa consciência. Se estais em uma sala de 

aula, perguntai a vós mesmos: como esse assunto será abordado após meu 

desencarne? Que ângulos novos serão acrescentados quando a humanidade estiver 

convicta da imortalidade? Se estais em um conflito, perguntai-vos: que 

desdobramentos poderão ter este conflito do aspecto da minha vida de espírito 

imortal? Observar as causas e as consequências de tudo que se vive sob a ótica da 

imortalidade, trazer essa consciência para cada ato.

Um livro simples e sábio de um dos maiores 
estudioso da psicanálise de nossa tempo.

De forma simples e direta, o tema sombra, ego e 
religião são apresentados de tal forma que entendemos 
que do ponto de vista emocional o grande desafio da 
verdadeira espiritualização é nos tornarmos consciente 
de nossa dimensão negada, falhas e erros.

O autor resgata e valoriza a sabedoria religiosa e nos 
incentiva a jornada de crescimento que tem por 
fundamento a humildade de reconhecer nossas 
limitações e buscar ajuda do mais Alto.

literários ou para longos 

cavacos (significa ? lero-lero, 

conversa fiada) de gabinete e 

anedotas de salão, sem 

qualquer consequência 

espiritual para o caminho que 

lhes é próprio. Estudemos, 

assim, as lições do divino 

Mestre e aprendamo-las na 

prática de cada dia. A morte a 

todos nos reunirá para a 

compreensão da verdadeira 

vida? E, sabendo que a justiça 

definir-nos-á segundo as 

nossas obras, abracemos a 

Codificação Kardequiana, 

prosseguindo para a frente, com 

Jesus e por Jesus.

Nesse livro, temos 

comentários psicológicos e 

práticos de como entender e 

viver o Evangelho.

Emmanuel ensina como 

olharmos a nossa sombra com 

os olhos do Cristo.



Como podemos ampliar a nossa capacidade de doação?

Entendendo emocionalmente a imortalidade e sabendo que apenas doando 

crescemos. Todos os males do mundo serão superados, quando os seres se 

dispuserem a se doar, minha filha. Todos. A angústia, o suicídio, a criminalidade 

e mesmo as questões tecnológicas avançarão de forma extrema do vosso 

ponto de vista. Doar-se. O que doei no dia de hoje? Vibrações de paz? Sorriso? 

Conhecimento? Amor? Consolo? Perguntar-se a cada dia.

Gostaria mesmo que vocês tivessem uma pequena tabela, feita por vocês: 

coisas que sou capaz de doar. E diariamente se verificasse e se marcasse cada 

item, avaliando-se: doei o máximo que eu podia hoje? Orei o máximo que eu 

podia por quem sofre? Vibrei da melhor forma possível pelos desequilibrados 

do mundo? Compartilhei algum material? Doar-se é um exercício diário a ser 

praticado a cada instante para que, um dia, vocês se tornem capazes de doar a 

própria vida com alegria.

Que se entenda: doar a vida não é simplesmente ir para a morte em nome do 

Cristo. É muito mais, minha amiga, muito mais! A doação que o Cristo orienta, 

deseja e requer de seus discípulos é a doação suprema de cada dia é viver o 

amor a cada instante.

Muita paz, do vosso irmão e amigo,

Cairbar Schutel.

Sou espírito imortal, estou aqui transitoriamente, que devo fazer? 

Compreender-se como alguém que tem um dia em uma cidade estranha. Você 

chegou pela manhã e deverá partir à noite. Então, você indaga: como aproveitar 

melhor o tempo nesta cidade? Descansar? Ir ao museu? Encontrar pessoas 

interessantes que irão contribuir para a minha instrução? Ir a um cinema? Que 

fazer? Meu tempo é breve à noite partirei. Não sei se um dia voltarei à esta 

cidade e como ela estará quando eu retornar. Isso é a encarnação do ponto de 

vista espiritual. Sentir isso. Dar-se conta com honestidade da brevidade da 

existência todos os dias. Não numa palestra, não num momento específico, 

continuadamente.

O que faço deve estar em forma emotiva relacionado com o meu sentimento 

de imortalidade. Muitas coisas perderão sentido, ótimo. Outras terão seu 

significado ampliado de forma imensa, excelente.

Aprender a sentir-se imortal em tudo o que se faz. Na hora da refeição: 

alimento esse corpo que me é excelente instrumento para que ele possa me 

proporcionar uma excelente experiência, mas também como forma de 

retribuição carinhosa a tudo que ele já me deu. Alimento-o, mas sei que em 

breve o deixarei. Até lá, conservarei ele no melhor estado possível, porque é 

instrumento precioso. Depois deverei largá-lo e ir tomar posse de um 

instrumento ainda mais potente, meu corpo espiritual. Isso é trazer o 

sentimento da imortalidade para cada coisa.

Tenho um filho, ótimo. Terei uma experiência breve de amor com esse espírito. 

Como poderei auxiliá-lo hoje? Que exemplos poderei dar para que a sua mente 

seja impregnada de algo positivo, porque ao final do dia eu partirei e ele 

continuará sua caminhada. Ou talvez ele parta, o fato é que nos separaremos.

Podereis dizer que é muito austero esse pensamento, e eu concordo, porque 

nosso Mestre é o Mestre do amor profundo, que só se conquista com a verdade 

no coração.



Em entrevista, feita pela renomada 

entrevistadora norte-americana Oprah 

Winfrey, J.K Rowling fala sobre a 

inspiração cristã em sua obra,  a intuição 

que deu origem a toda a  série e que lhe 

deu a certeza do sucesso dos livros após 

superado a rejeição dos editores. 

Apresentamos dois trechos dessa 

entrevista. 

ENTREVISTA
J.K Rowl ing

J. K. Rowling

Oprah: Mas não é interessante que no 

primeiro livro, quando Harry está 

sendo deixado na casa dos tios, já não 

é previsto que...

J. K.: Que, um dia, todas as crianças no 

mundo saberão seu nome.

Oprah: Que, um dia, todas as crianças 

no mundo saberão seu nome. Você 

não sabia disso?

. K.: Não.

Oprah: Alguma parte sua, 

subconscientemente... 

Lembro-me uma vez, que foi como, 

bom, vou chamar isso de flash de 

clarividência, porque se não tivesse se 

tornado verdade seria simplesmente 

um pensamento louco que tive. Mas 

lembro-me de um dia em que estivera 

escrevendo a Pedra Filosofal, eu estava 

saindo da cafeteria onde estivera escrevendo 

[...] e tive um momento em que pensei, como se 

tivesse outra voz falando comigo, e ela disse ?o 

difícil vai ser publicar. Se for publicado, será um 

sucesso?.

Oprah: Uau

J K.: E foi exatamente o que aconteceu.

Oprah: Então, uma voz na sua cabeça te deu 

uma dica.

J.K.: O que acontece é que você tem que 

acreditar, não é mesmo?

Oprah: Sim.

J.K.: Sim, eu não era a pessoa mais segura do 

mundo. Não era uma pessoa muito... de fato, 

diria que não acreditava muito em mim mesma. 

No entanto, eu acreditei nessa única coisa na 

minha vida. Foi algo único na minha vida, eu 

acreditei que podia contar uma história.

Oprah: É verdade que... a lenda da qual eu ouvi 

falar é que a história surgiu na sua mente 

enquanto...

J.K.: Sim, é verdade.

Oprah: Então é verdade.

J.K.: Eu vinha escrevendo. Tudo que eu queria 

fazer desde a idade que se tem para entender 

que livros são escritos, que eles não crescem 

espontaneamente do chão.

Oprah: Mais ou menos uns seis anos?

J.K.: Sim, cinco ou seis anos. Isso foi o que 

sempre quis ser.



J K ROWLING

Oprah: Uma escritora.

J.K.: Sim. Eu escrevia compulsivamente. 

Desde os meus últimos anos de 

adolescência até os vinte e poucos, mas 

nunca encontrava a coisa certa. Então, 

estava num trem, tinha 25 anos e algo 

surgiu, e o que surgiu foi ?garoto não sabe 

que é bruxo, vai para a escola de 

bruxaria?.E foi isso, era o que eu precisava. 

Estava em um trem atrasado, indo de 

Manchester para Londres, e minha cabeça 

estava inundando de ideias para a escola 

de bruxos. Havia quatro casas, fantasmas, 

há fantasmas nas casas, que matérias são 

ensinadas, quem eram os professores, e 

eu não tinha caneta. Mas foi isso. Acho 

que nunca tinha me sentindo tão animada, 

eu pensei ?adoraria escrever isso?. Eu 

nunca tinha pensado em escrever algo 

para as crianças, ou em algo relacionado a 

essa faixa etária. E, no entanto, eu fui feita 

para escrever para eles, porque sempre fui 

fascinada pelo folclore, adoro palavras 

engraçadas...

Oprah A respeito das críticas dos religiosos 

sobre seus livros.

J.K Rowling: Não estou promovendo 

nenhuma ideologia religiosa aqui, embora 

haja muitos elementos cristãos nos livros, 

especialmente em Relíquias da Morte, é 

inegável. É uma alusão à ideologia em que 

eu fui criada. Mas, respondendo a 

pergunta sobre ser criticada daquela 

forma [por grupos religiosos]?  Se eles se 

referem à parte obscura e assustadora, 

acho que é perfeitamente justificável para 

um pai dizer que o livro é um pouco 

maduro para meu filho, ou então 

?precisamos debater o livro juntos, ler 

juntos?. Isto é ótimo. De fato, é perfeito! 

Sentar e ler juntos, isso seria incrível.Sobre 

o ?Você não deve falar sobre bruxaria, você 

não deve ter bruxas ou magia em seus 

livros?, eu acho que isso não faz sentido.?

     ASSISTA A ENTREVISTA COM PLETA

 Viver  o aprendizado

Ajude o Grupo Marcos

A sombra é o que negamos e quase sempre é o que nos 
incomoda em outras pessoas. Os defeitos dos outros que mais 
me incomodam indicam minha sombra! Por isso, quero propor 
essa vivência: escolha uma pessoa que possui um defeito que 
muito te incomoda e faça algo, carinhosamente, por essa 
pessoa de forma a incentivar que ela se modifique! 

Por exemplo, se estamos falando de alguém que disputa por 
comida ou sempre quer, simbolicamente, "comer tudo", dê um 
lanche ou refeição para essa pessoa... Vai ser muito importante 
para você.

Você pode participar do Grupo Marcos nos ajudando. 

Peço que você poste em seu Facebook ou em outra rede social 

o post desse encontro com o endereço de nosso blog.

Aqui está o link para baixar o post. 

Desde já, muito obrigado!

http://www.youtube.com/watch?v=lCa0cKajDd0
https://goo.gl/DkxAdT

