“Fechei os olhos e pedi um favor ao vento:
Leve tudo que for desnecessário.
Ando cansada de bagagens pesadas…
Daqui para frente levo apenas o que couber
no bolso e no coração.”

Se o destino final é a perfeição,
porquê se esforçar?

Cora Coralina
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O Grande Escultor e Suas Criações
“Existirmos:
A que será que se destina?”

slideplayer.com.br/slide/14346629

Caetano Veloso

“Há quem fale que a vida da gente é um
nada no mundo,
É uma gota, é um tempo
Que nem dá um segundo,
Há quem fale que é um divino mistério
profundo,
É o sopro do criador numa atitude
repleta de amor.”

Gonzaguinha

“O amor é o que o amor FAZ!”

James C Hunter

O Escultor e Suas Criações
Moisés de Michelangelo: Mudança de Estado
PARLA!

worldPress.com
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“A alma aprisionada no marmore”

“Os Espíritos são criados.... com aptidão de adquirir tudo e progredir, em virtude de seu livre-arbítrio. ...
A felicidade é proporcional ao progresso realizado”
O Céu e o Inferno

Nasa.gov

“Reconhece-se o verdadeiro espírita
por sua transformação moral e
pelos esforços que faz para dominar
as más inclinações”
Allan Kardec

Skynightmagazine.com

wordPress.com
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Não Existe Mudança de Estado sem Transformação

Transformação implica TRABALHO
Leis Naturais
T = F ∗ D ∗ cos 𝛼𝛼
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Livre arbítrio:
fator complicação
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Trabalho Implica Aprendizado Prévio
Pirâmide do Aprendizado ou Aprimoramento

Ação
passiva

Educationcorner.com

Ação
ativa

Clicknovaolimpia.com.br

Palestra - #EstudoCoragem

“Abraça, pois, no trabalho como serviço, a rota
de cada dia, e, com a tua utilidade para os
outros, obterás, através dos outros, o caminho,
o apoio, o auxílio e o incentivo para a tua
segurança, tranquilidade, alegria e libertação”
Encontro Marcado

“É dando o 1o passo que se vence distâncias”
REAJUSTAR A ROTA
Pedras que se movem no deserto Death Valley

Magnusmundi.com

“Não é o trabalho, mas o saber
trabalhar, que é o segredo do êxito no
trabalho.
Saber trabalhar quer dizer: não fazer um
esforço inútil, persistir no esforço até o
fim, e saber reconstruir uma
orientação quando se verificou que
ela era, ou se tornou, errada.”

Fernando Pessoa

“Deus deixa que o homem escolha o caminho.
... se toma o caminho mau: mais longa será sua peregrinação.
É preciso que o Espírito ganhe experiência ....” LE. #634
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Conhecimento & Aprendizado: “Fiat Lux”

TRABALHO
No bem
Conhecer a si mesmo
Autodominio
Disciplina
Empatia

LUX
EST

BÔNUS!

“No complexo das vidas diversas, o estudo prepara; todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos
do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria, inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos.”

O Consolador

Sementes Germinando e Realizando Sonhos
“Toda semente produz. A escolha é sua.” Emmanuel

infobae

Clarin.com

Culturalatina.at

Escalar a Montanha
Nao chegamos aqui sozinhos

Muitos nos ajudam, mas é preciso
darmos o 1o passo na direção do auxílio

“Ajuda-te e o céu te ajudará”
“Há muros que só a paciência derruba. E há pontes que só o carinho constrói. “
Cora Coralina

Nossos Talentos
“A alma, aqui ou alhures,
receberá sempre de acordo com
o trabalho da edificação de si
mesma. É o próprio Espírito que
inventa o seu inferno ou cria as
belezas do seu céu. E tal seja o
seu procedimento, acelerando o
processo de evolução pelo
Vagda Campospróprio,
YouTube
esforço
poderá Deus
dispensar na Lei, em seu favor...”
Herldmalaysia.com

O Consolador

AprimoramentoS
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Leis Divinas ou Naturais
Lei de Adoração
Lei de Reprodução
Lei de Preservação
Lei de Destruição
Lei de Sociedade
Lei do Progresso
Lei de Igualdade
Lei da Liberdade
Lei da Justiça, Amor e Caridade

“Nao tenha pressa, mas não perca tempo!”
Marcos 8:36,37 “Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma?”

Supertalk.fm

Encontro Marcado

“Obrigado”

“E o mundo vai girando cada vez mais veloz
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós
Um pouco mais de paciência
Será que é o tempo que lhe falta pra perceber
Será que temos esse tempo pra perder
E quem quer saber
A vida é tão rara, tão rara
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma
Eu sei, a vida não para”
Paciência - Lenine

“O
quehávoce
fez com
talentos
que sem
te dei?
“Nao
progresso
semosesforço,
vitória
luta, aperfeiçoamento
Eu fiz
minha parte
em nossosem
acordo…
e voce, fez aEmmanuel
sua?”
sem
sacrifício
e tranquilidade
paciência.”

“Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também
podemos crescer com os toques suaves da alma.” Cora Coralina

