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Resumos aprovados – Encontro Nacional de Teologia e Sociedade 
 

 

A FÉ E A SOCIEDADE DE CONSUMO - EMBATE DE TEOLOGIAS CRISTÃS 

PROTESTANTES  

Douglas Alonso Gonzalez Medeiros - gonzalez.a.douglas@gmail.com 

 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise dos conceitos de reino de Deus e 

igreja na teologia da missão integral de René Padilla por meio de uma pesquisa 

bibliográfica do referido autor, como também do seu contraponto teórico mais 

importante, o movimento de crescimento de igreja, principalmente na figura de seu 

fundador Donald McGravan, identificando as causas que fizeram René Padilla escrever 

acerca da temática em questão, estabelecendo qual a importância que estes conceitos 

têm em relação às questões da teologia da missão da igreja e demonstrando em que 

medida sua proposição se mostra como uma continuidade da teologia predominante ou 

rompimento. A análise bibliográfica terá como foco principal os textos produzidos por 

René Padilla, principalmente aqueles que abordam discussões acerca do reino da Deus e 

da igreja na missão da igreja. Serão apontadas as definições de reino de Deus e igreja, 

bem como, as repercussões que a relação entre eles desempenha na formulação da 

teologia da missão integral do teólogo latino-americano e outras teologias da missão.  

 

Palavras-chave: René Padilla; Missão Integral; Reino de Deus; Igreja; Crescimento de 

Igreja  

 

 

 

OS PROGRAMAS RELIGIOSOS DE TELEVISÃO E OS TEMPLOS DE 

QUALQUER CULTO PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

BRASILEIRA DE 1988 

Daniela Leao Siqueira - daniela.leaosiqueira@gmail.com 

 

Tendo como utopia a melhor aplicação possível do direito em resposta às demandas 

sociais, procurou a pesquisa demonstrar a relevante contribuição das instituições 

religiosas na constituição da sociedade brasileira e como se justificou a isenção dos 

impostos à elas concedida desde 1946.  

Entretanto, assim como as dinâmicas sociais, o direito não é estático. Ocorrendo 

mudanças nas relações interpessoais, é função dos operadores do direito readequar 

conceitos e, analogicamente, aplicar às novas situações que ser reconfiguram a todo 

momento.  A proposta da pesquisa foi responder as seguintes perguntas inquietantes: 

“Os programas religiosos de televisão podem ser considerados como cultos? O dinheiro 

arrecadado a partir desses programas, pode / deve ser tributado?”  

Na tentativa de promover no campo do direito uma renovação e necessária oxigenação 

ao tema “templos de qualquer culto” previsto na CF/88, buscou-se nas áreas da teologia, 

da sociologia e da filosofia conceitos como comunidade, igreja, culto, templo e religião.  
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A TEOLOGIA DA PROSPERIDADE E SEU MERCADO RELIGIOSO: 

INFLUÊNCIA NA FUNÇÃO DO PASTOR  

Karen Alessandra De Simone- kd_simone@hotmail.com 

 

 O presente trabalho tem a finalidade de fazer uma reflexão acerca da teologia da 

prosperidade, seu mercado religioso e como estes influenciam a função do pastor, 

analisando-se tanto no aspecto teológico como no consumerista. Diante do vazio de 

“suas almas”, do uso massivo do marketing religioso, o qual acaba por gerar mais 

necessidades e vontade de se ter, os fieis acabam por transferir suas expectativas de 

satisfação para as igrejas, as quais oferecem a este amplo mercado, os seus bens 

(utilizando a fé como um artigo que está a disposição de quem precisa e pode “pagar”). 

Assim, a igreja acaba por se tornar uma empresa, perdendo suas características, seus 

pastores passam a ser considerados empresários, induzindo o fiel a um consumo 

desenfreado de bens religiosos. Este trabalho utilizou como metodologia as literaturas 

existentes, como artigos científicos, livros, dissertações e teses, bem como 

jurisprudência dos nossos tribunais. Deste modo, após as análises, percebemos que o 

cenário religioso está em constante mudança, onde as igrejas-fornecedoras estão cada 

vez mais disponibilizando seus produtos/bens, encontrando um mercado bem amplo e 

fieis-consumidores ávidos por consumir tais produtos. Neste cenário, a função do pastor 

se modifica totalmente, deixando de ser uma vocação, para se tornar um empresário, 

carismático, criativo e quase sem nenhuma base teológica, na qual o que realmente 

importa é a sua capacidade de persuasão e utilização dos meios midiáticos, e em fazer 

os fieis consumirem. Não indiferente a esta mudança, os tribunais também estão 

mudando, uma vez que esses consumidores estão buscando amparo jurídico. Nossos 

resultados sugerem que a fé no movimento pentecostal se tornou um produto no qual 

pode ser comercializado, sendo a parte mais hipossuficiente o fiel-consumidor, que em 

muitas vezes, é influenciado pelas estratégias de marketing, ferramenta esta muito 

utilizada pelas igrejasfornecedores e o poder de persuasão dos pastores. Este cenário 

afeta também o campo jurídico, no qual os juízes não tendo conhecimento específico 

aplicam o Código Civil, na tentativa de amenizar os danos causados por tal situação, ao 

invés do Código Consumidor, que seria o mais apropriado para reger relações entre 

desiguais. Desta forma, chega-se a conclusão de que o uso excessivo do marketing 

religioso, a “desolação” das almas do fieis e seu imediatismo acaba por gerar sérias 

consequências tanto no campo teológico-jurídico, como na própria função pastoral, que 

perde o seu real sentido.  

Palavras-chaves: Bens religiosos. Neopentecostalismo. Função Pastoral. Teologia da 

Prosperidade. Mercado religioso. 

 

 

 

A PROCURA DE UM PARAISO PERDIDO – UTOPIAS DE SERES 

PARADISIACOS: DIÁLOGO ENTRE A TEOLOGIA MESSIÂNICA E A 

TEOLGIA DA LIBERTAÇÃO  

Anderson dos Santos Antonio - ads.adsantonio25@gmail.com 

 

Ao pensarmos o mundo contemporâneo é no mínimo utópico imaginar um paraíso 

comum construído dentro dele, quanto mais transforma-lo em um propriamente dito. 

Contudo a proposta do trabalho que iniciamos é desenvolver um diálogo entre a 

Teologia Messiânica e a Teologia Latino Americana da Libertação com apontamentos 

que nos permita esperançar a construção de um mundo melhor, onde sejam encontrados 

valores como a verdade, o bem e o belo e onde sejam evidenciados os princípios do 

Reino de Deus defendidos pelo cristianismo em suas várias ramificações. Embora 
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acreditemos que nossa proposta não se resuma as instituições religiosas cristãs ou 

outras, entendemos que estabelecer uma separação entre as mesmas e a missão do 

“Reino de Deus” e “do Paraíso Terrestre” é tão errôneo quanto identificá-la 

exclusivamente a elas. Para tal compete a nós descobrir como as teologias apontadas a 

cima pode contribuir para essa importante missão, uma vez que elas assumem o 

compromisso de andarem na contramão dos sistemas que rege o mundo contemporâneo. 

É importante pontuar que as duas correntes teológicas tiveram o início de suas 

atividades em solo brasileiro entre as décadas de 50 à 70, sendo assim são 

contemporâneas, na defesa da igualdade, da justiça, da solidariedade e da paz.   

 

 

 

A ARTE E SEUS REFLEXOS NA MUDANÇA ESPIRITUAL DO SER 

HUMANO 

Claudio Placido Campozano - campozani@gmail.com  

 

Este artigo teve como objetivo refletir sobre a importância da arte na vida dos seres 

humanos e seus reflexos na transformação e no seu desenvolvimento espiritual. A 

metodologia utilizada consistiu na revisão bibliográfica no que tange esta temática. 

Como resultados observamos que o ser humano ao apreciar, deleitar-se e vivenciar o 

processo artístico, ele se transforma e muda sua condição de vida individual e 

coletivamente em suas múltiplas dimensões, sobretudo no campo espiritual. 

Palavras-chaves: Arte, Espírito, Mudança, Ser Humano e Evolução. 

 

 

 

A CURA ATRAVÉS DA MÚSICA 

Michelle Kate O’Ryan Veliz -  caminosdocorazon@yahoo.com.br  

 

O Brasil tem enfrentado, cada vez mais, doenças psicológicas como: baixa autoestima, 

depressão, sociofobia, neuroses, psicoses e esquizofrenia. As pessoas tendem a buscar 

na religião ou nos consultórios médicos solução para seus problemas. Através da 

influência da arte o ser humano consegue expressar os seus sentimentos, pensamentos e 

vontades; a musicoterapia irá tomar como base dentro do processo terapêutico as 

expressões artísticas de seus pacientes. O Coral Mokiti Okada, além de contemplar as 

mesmas, sem fins terapêuticos, irá prestigiar a arte como filosofia de Salvação da Igreja 

Messiânica Mundial, que busca formar uma sociedade verdadeiramente saudável. O 

paciente ou coralista ao entrar em contato com sua subjetividade pode romper barreiras 

e encarar as dificuldades de maneira mais positiva, essa comunicação irá analisar o 

processo de cura; utilizando a música como estímulo, pois a mesma se centra no prazer 

de tocar, de ouvir, de movimentar-se, trazendo à tona essa ponte realizada, observamos 

a evolução dos pacientes e coralistas em contato direto com ela, como a sua qualidade 

de vida melhorou, bem como obtiveram a cura de seus males.  

Palavras Chaves: musicoterapia, cura, arte, neuroses, psicoses, bem-estar 
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ACULTURAÇÃO CONTINUADA: A IGREJA MESSIÂNICA MUNDIAL DO 

BRASIL E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA IGREJA EM 

ANGOLA   

Emilson Soares dos Anjos - emilson.anjos@messianica.org.br 

 

O objeto deste trabalho é a transplantação da IMM do Japão para o Brasil e sua 

implantação em Angola. Para realizar a presente pesquisa, abordaremos questões 

distintas nesse processo de adaptação. Assim sendo, considerando os diferentes aspectos 

culturais entre os dois países bem como os aspectos específicos da IMM, busca-se 

responder às perguntas: reconhecendo a existência do processo de transplantação do 

Japão para o Brasil, pergunta-se: há um processo semelhante de transplantação da IMM 

do Brasil para a Angola? As diferentes condições geográficas, como o clima (tropical e 

temperado), a localização (urbana ou rural), a vegetação e a paisagem, além dos 

diferentes berços culturais (oriental ou ocidental), religiosos (cristão, xintoísta/budista 

ou muçulmano) e sociais, com seus respectivos usos e costumes, demandaram quais 

adaptações nesse processo? E este permite para quem nela ingresse, a interpretação dos 

pontos principais da doutrina que motivou a sua transplantação?  Para responder a essas 

indagações, buscamos fundamentação na Teoria da Transplantação Religiosa, de 

Michael Pye, a qual nos permitiu descobrir que, quando tem lugar a transplantação de 

uma religião, de um local para o outro, esses processos podem ser harmônicos ou 

conflituosos.   

 

 

 

EDUCAÇÃO FAMILIAR X EDUCAÇÃO ESCOLAR: FORMAÇÃO 

INTEGRAL DO INDIVÍDUO E A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

ESPIRITUALISTA  

Juliana Dowsley Ferreira da Cruz - judowsley@hotmail.com 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar os problemas vividos pelos pais e professores na 

convivência com crianças e adolescentes que apresentam mau comportamento, falta de 

limites e indisciplina, agindo como se fossem os “senhores do universo”, aos quais 

todos os seres e coisas devem estar sempre à disposição para atender aos seus anseios e 

vontades. Acrescentou-se também uma análise do que é necessário à formação integral 

do indivíduo e a importância da educação espiritualista. Para tal, utilizamos a 

metodologia de pesquisa de revisão bibliográfica. Como conclusões, enfatizamos que os 

pais devem assumir o seu papel na educação dos seus filhos, assim como a escola deve 

assumir o seu papel no processo educativo, partilhando a responsabilidade pela 

educação do indivíduo, somando esforços para alcançar o que é necessário para a 

formação integral do ser humano e a importância que a educação espiritualista tem em 

todo esse processo.  

Palavras-Chaves: Educação Familiar, Educação Escolar, Formação Integral do 

Indivíduo e Educação Espiritualista.  

 

O HÁBITO DA MENTIRA 

Glauro Marques dos Santos Leite Filho1 ( glauro.leite@messianica.org.br  ) 

 Fabio Yoiti Ueta ( fabio.ueta@messianica.org.br   ) 

 

É possível viver sem mentiras? Porque mentimos? Quais são as suas consequências? 

Neste trabalho analisamos o hábito da mentira em seus diversos aspectos. Tão 
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banalizada, que já não se sabe distinguir mentira de verdade. Trata-se das relações entre 

o indivíduo e si mesmo, indivíduo e sociedade, e suas consequências. Para alguns 

Filósofos não mentir é um dever moral, enquanto que para outros, mentir é um artifício 

necessário para se viver em sociedade. Mentiras conscientes e inconscientes, internas e 

externas, dolosas ou defensivas, todas existem em função do que se crê como verdade. 

Desejamos levar o leitor a uma reflexão pessoal sobre o tema, trazendo como proposta 

pragmática a honestidade e o reconhecimento como postura ideal para solução do 

problema, tendo como base, os Ensinamentos de Meishu-Sama. 

Palavras-chave: Mentira, Verdade, Reflexão, Origem, Felicidade. 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO SONEN NO DESTINO DAS PESSOAS 

Isaac Chagas Leão Ezagui 
 

A presente pesquisa tem por objetivo abordar o sonen como elemento capaz de 

influenciar o destino das pessoas promovendo uma qualidade de vida melhor. 

Trataremos deste como pensamento, mas não como simples ações mentais, 

pois interessa-nos o seu significado mais profundo ou seja, sonen = razão +sentimento + 

vontade. Ao abordarmos esta temática em perspectiva científica e religiosa, utilizaremos 

o termo pensamento ao invés de sonen e no campo religioso trataremos especificamente 

da visão Igreja Messiânica Mundial do Brasil. A metodologia utilizada consistiu na 

revisão bibliográfica da literatura. Como resultado, destacaremos o fato de que 

a compreensão da prática do sonen pode levar a uma melhor qualidade de vida no 

cotidiano. 

Palavras-chave: Sonen, Pensamento, Destino e Desenvolvimento Humano. 

 

 

 

 

MEISHU-SAMA E A MECÂNICA QUÂNTICA 

Daniel Whyte e Anderson Pereira Leite 

 

A Física quântica abre espaço para a percepção de que tudo está ligado a tudo, e que a felicidade 

comum só pode ser atingida através do fechamento de ciclos perfeitos de oferta e demanda 

usando-se critérios justos e sustentáveis. (...) Meishu-Sama – pensador e fundador da Igreja 

Messiênica -  propõe o cruzamento entre ciência e espiritualidade, entre oriente e ocidente. Em 

nossos estudos teórico-práticos, temos verificado que a Teologia Messiânica pode oferecer 

paramentos para avaliação do que é ou não condizente com os princípios quânticos do universo. 

Observa-se que a utilização destes dois saberes em conjunto podem transformar profundamente o 

pensamento humano e por conseguinte os conceitos científicos e as tecnologias vigentes. Nesta 

comunicação, apresentaremos alguns aspectos da possível relação entre a visão de Meishu-Sama e 

os estudos em Física Quântica. 

 

 

UMBANDA: TEMPO E TEMPORALIDADE 

Rita de Cássia Souza Cordeiro - maeritadecassia@hotmail.com 

Umbanda: tempo e temporalidade, versa sobre a passagem e percepção do tempo 

vivido, iniciando sua construção pelos diversos artifícios criados para marcar o tempo 

atendendo as necessidades da humanidade: se recolher a um local seguro, saber quando 
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plantar e quando colher por exemplo. Num processo mais “avançado”, com auxílio da 

escrita, marcar os fatos históricos. A temporalidade sentida que leva o individuo à 

angustia, para que este liberte o ser reprimido pela criação social do individuo tendo o 

axé como caminho de libertação. Por se reconhecer natural, ou seja, como parte da 

natureza criada pelo sobrenatural, o sagrado, surge o ser libertando o individuo da 

mundanidade do mundo. O axé dos orixás é a ponte que fortalece o ser, lhe traz uma 

concepção de vida para a vida, resultando em não viver para a morte ou se antecipando 

a ela como faz o individuo. Alguns relatos mostram como se deu esta percepção para 

adeptos das religiões afro-brasileiras, aqui precisamente nas umbandas. 

  

 

 

AUTORIDADE NO NOVO TESTAMENTO 

Francisco Antonio Veras de Sousa - francisco.veras2549@gmail.com  

Atribuiu-se ao Novo Testamento em grego o status de “original”, contudo como é 

amplamente conhecido no âmbito teológico o texto grego é um apanhado de escritos 

utilizados em comunidades cristãs nos primeiros séculos do cristianismo com aprovação 

de eruditos da época. Efetuou-se uma pesquisa para entender o conceito de autoridade 

no senso comum brasileiro, senso hebraico do antigo testamento, senso grego e no Novo 

Testamento. Começou-se a pesquisa com algumas dúvidas: a) Qual o termo grego 

utilizado? É só um termo que é utilizado? b) Qual o sentido do termo grego na época em 

que foi escrito o NT? c) Quantas vezes ocorrem o uso do termo e em quais passagens? 

Para pesquisar sobre essas perguntas, instituiu-se Kittel e Friedrich como referência 

bibliográfica. Kittel e Friedrich são estudiosos renomados, que atuam há décadas no 

campo teológico produzindo Dicionários Teológicos e Léxicos do Novo Testamento 

entre outras obras. (...) Termina-se esta pesquisa com a percepção de que o assunto é 

vasto e merece estudos mais aprofundados.  

 

 

ACULTURAÇÃO E DISSIDÊNCIA NA SEICHO-NO-IE: A DINÂMICA DAS 

NOVAS RELIGIÕES JAPONESAS E SEU REFLEXO NO BRASIL 

Mariana Fernandes de Souza - maryfsouza@yahoo.com 

 

Esta comunicação tem por objetivo analisar o movimento dissidente da Seicho-No-Ie 

em São Paulo, a Manabu-kai. Fundada em 2009 em São Paulo pelo ex-preletor Osvaldo 

Murahara, ela apareceu originalmente no Japão em 2005 como uma reação às novas 

diretrizes do atual presidente da Seicho-No-Ie Masanobu Taniguchi. Os dirigentes da 

Manabu-kai garantem ser os detentores do verdadeiro ensinamento deixado por 

Masaharu Taniguchi, fundador na Seicho-No-Ie, enquanto a administração atual estaria 

afastando-se da doutrina original. A Seicho-No-Ie chegou ao Brasil no início da década 

de 50, ainda como consequência do processo migratório japonês. Sua propagação fora 

da colônia nipônica se deu na década de 70, quando atingiu localidades onde a 

população japonesa praticamente inexistia. Em seu processo de internacionalização e 

expansão, em alinhamento com as diretrizes da sede japonesa, muitas das práticas e 

cerimônias foram adaptadas de acordo com a cultura local de cada nova sede. 

Apresentaremos aqui, apoiados por Pierre Bourdieu no que diz respeito às trocas 

simbólicas no campo religioso, e Geraldo José de Paiva, como referencial para as causas 

psicológicas, reflexões sobre a dinâmica dessa Nova Religião Japonesa e seu reflexo no 
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Brasil, e como o surgimento de movimentos dissidentes podem representar uma reação 

ao processo de aculturação adotado pela instituição. 

 

 

 

NOVAS RELIGIÕES JAPONESAS NA PERIFERIA URBANA DE 

GUARULHOS – SP  

Renan Lescano Romão- renanlescanoromao@gmail.com 

 

Dentre os aspectos ainda negligenciados no estudo das Novas Religiões Japonesas 

(NRJ) introduzidas no Brasil está a compreensão de sua quase nula penetração nas 

camadas sociais mais vulneráveis. O presente projeto visa analisar a relação 

estabelecida entre as comunidades de Guarulhos (SP) da Tenri-Kyô (TK) e Igreja 

Messiânica Mundial (IMM) com a população de baixa renda e o espaço da periferia de 

Guarulhos (SP), onde estão localizadas.  

Palavras-chave: Periferia urbana; novas religiões japonesas; Guarulhos;   

 

 

 
TEOLOGIA MESSIÂNICA, PENSAMENTO IZUNOME E IDEOLOGIAS 

POLÍTICAS – REFLEXÕES  

Amadeus Valdrigue - amadeus.valdrigue@messianica.org.br 

 

O presente trabalho pretende trazer interpretações sobre as principais correntes de 

ideologia política mundiais, à luz dos escritos do fundador da Igreja Messiânica 

Mundial. Levando em consideração as mudanças que se processam atualmente no 

cenário político internacional, em que ideologias nacionalistas estão cada vez mais 

exacerbadas, a visão introduzida pela teologia messiânica sobre o assunto, baseada no 

pensamento Izunome, pode contribuir para enriquecer o debate e trazer novos elementos 

para reflexão. Mokichi Okada debruçou-se bastante sobre o tema; em suas obras 

completas (Zenshū), publicadas em japonês, em se tratando de autores ocidentais 

citados por ele, os políticos são os que mais aparecem. Uma vez que seu objetivo era 

edificar um mundo ideal, de plena harmonia entre os povos, podemos compreender 

porque ele atribuía tanta importância ao tema que iremos trabalhar aqui.  

Palavras-chave: Mokichi Okada, teologia messiânica, pensamento Izunome, 

capitalismo, comunismo.  

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO PENSAMENTO E A EVOLUÇÃO DA FÉ 

Adilia Mical C. Gama - lia_mical@hotmail.com  

Maria Aparecida Bonifácio Costa  

 

O pensamento humano a respeito das coisas de Deus e da fé vem mudando com a 

passagem do tempo. Nesta comunicação veremos algumas causas que direcionam o ser 

humano em sua  busca de   Deus. Desde os primórdios da humanidade, nota-se que a 

civilização encara as divindades como formas de satisfação de suas necessidades, 

conforto em meio ao sofrimento e até mesmo vinculadas a algum interesse particular. 

Por meio dessa comunicação inicial, pretende-se analisar a evolução da fé, o 

pensamento do homem e os motivos que o levam a buscar Deus. 
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RELAÇÕES ENTRE A METODOLOGIA JORNADA DA EXPANSÃO E A 

OBJETIVAÇÃO DO IDEAL DO PARAÍSO TERRESTRE NA OBRA DE 

MEISHU-SAMA  

Vivielen Dall Osto - vivielendallosto@gmail.com  

 

Conforme afirma Meishu-Sama, uma das principais razões dos problemas em nossa 

sociedade esta na exacerbação do pensamento materialista em detrimento da 

espiritualidade. Segundo M.S., o desenvolvimento humano realizado a partir da arte é 

recomendável e o meio de ampliar a espiritualidade e aprimorar o humano. Tem-se a 

hipótese de que a Metodologia Jornada da Expansão, aplicada desde 2000 em grupos e 

individualmente até a atualidade, apresenta grande afinidade com o pensamento desse 

líder espiritual e cumpre esse papel.  

Pretende-se demonstrar com o artigo que a metodologia Jornada da Expansão, baseada 

na prática artística da aquarela esta em sintonia com os princípios e práxis de M.S. e 

pode concorrer para o desenvolvimento espiritual e aprimoramento de seus 

participantes.  

A metodologia Jornada da Expansão foi apresentada como monografia em 2008, no 

curso de especialização de Psicologia Transpessoal da Universidade Santo Amaro. Será 

o corpus do trabalho assim como os ensinamento de M.S. contidos nos 5 volumes 

Alicerce do Paraiso, fornecerão a base teórica e os critérios para análise comparativa e 

orientada pela proposta metodológica de abordagem qualitativa de Bardin.   

A expectativa é a de chegar a conclusão de que ao desenvolver a capacidade artística 

ocorrerá também o aprimoramento humano e da espiritualidade, e assim estar em 

sintonia com as premissas do Paraiso Terrestre.  

 

 

 

A PSICOLOGIA, A ESPIRITUALIDADE E O PODER DA MENTE 

Claudio Ignácio e Jefferson da Encarnação - jefferson18sei@hotmail.com 

 

Este artigo tem por objetivo apresentar a visão de Mokiti Okada sobre um método no 

qual as pessoas possam ser verdadeiramente felizes, utilizando a espiritualidade como 

caminho e a Psicologia como chave para concretizarmos esse desejo tão almejado pelo 

ser humano. Acrescentou-se também os paradigmas contemporâneos de Larry Culliford 

com seu estudo sobre a Psicologia da Espiritualidade, Deepak Chopra mostrando uma 

direção de sucesso, usando como ponto de partida nossa mente, William James 

apresentando seu Pragmatismo no cotidiano para se alcançar a felicidade e Yoitchi 

Okada nos ensinando a importância da prática diária do pensamento. Para Tal 

utilizamos a metodologia da pesquisa de revisão bibliográfica. Como conclusões, 

destacamos qual é importante as ideias modernas de Mokiti Okada usando conceitos da 

Psicologia, aprofundando no desenvolvimento de nossa espiritualidade para concretizar 

pessoas felizes, lares e locais de trabalho harmoniosos.  

Palavras-Chaves: Psicologia, Espiritualidade, Caminho, Felicidade e Poder do 

Pensamento.   

 

 

 

INTELIGENCIA ESPIRITUAL E A BUSCA DE SENTIDO NA VIDA 

Luiz Paulo Carrara      carrlp8@gmail.com  

O ser humano para ser o que realmente é precisa entrar em contato com sua essência 

mais profunda. Entretanto, pensamentos. concepções e paradigmas por nós aceitos nos 
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tem nos levado para longe de nós mesmos. Então adoecemos e nos tornamos reféns  da 

angústia, tristeza, raiva e do medo. Contudo, há um possível caminho de volta ao “lar”. 

Uma nova consciência pode despertar. Nesta comunicação, veremos como a parábola 

do filho pródigo e a obra de Rembrant podem ilustrar o desenvolvimento da inteligencia 

espiritual que embasa a análise transpessoal e a filosofia do cuidado em contraponto à 

alienação cultural fruto de uma espiritualidade embotada.  

 

A ARTE DA COMUNICAÇÃO POR MEIO DA COMUNICAÇÃO 

NEUROLINGUÍSTICA 

Rosângela Casseano    rosangelacasseano@gmail.com 

 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar a Programação Neolinguística como 

instrumento e método de comunicação entre teólogos e seus interlocutores, 

proporcionando uma facilidade nas relações, uma melhor compreensão das “dores” e 

uma adequação aos mecanismos de defesa do ser.           

A PNL tem por finalidade ensinar técnicas muito simples, de fácil acesso, pode ser 

usada por religiosos, espiritualistas e leigos e que em ambos pôde-se obter resultados na 

facilidade de comunicação e acesso a quebra de crenças limitantes de seus 

interlocutores.        

Utilizo esta proposta para expandir esse conhecimento e colaborar numa melhor 

performance do entendimento do sofrimento alheio bem como ajudar em sua 

recuperação através da ajuda de mudança mental.   

Como resultados espero mostrar que a comunicação depende do comunicador e não da 

capacidade intelectual ou mental do interlocutor.  

Palavras-chaves: Comunicação - Crenças Limitantes – Dores Emocionais - 

Psicologia        

 

 

 

REFLEXÕES SOBRE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA E ULTRARRELIGIÃO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA 

DIVINA 

Juliana Santos Graciani 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre os fundamentos da assistência religiosa e a 

vivência da Ultrarreligião, a partir do Projeto Despertar da Natureza Divina, aplicado no 

Núcleo de Especialização e Educação ao Deficiente Mental e Físico – NEED. Este vem 

sendo realizado desde agosto de 2016, por voluntários da religião Messiânica, Marikari, 

Umbanda e Católicos e as ações tem por objetivo o despertar espiritual, vivências 

artísticas e desenvolvimento humano. A metodologia do artigo consistiu numa 

abordagem de pesquisa participante, análise qualitativa das ações realizadas e de 

documentos fotográficos, além da revisão bibliográfica sobre esta temática. Como 

resultados observamos que os participantes aumentaram sua alegria e disposição para 

atuar em projetos sociais e quanto aos beneficiários a Coordenação do Need relatou que 

estes estão mais corteses e concentrados nas ações do cotidiano da vida. 

Palavras-chave: Assistência Religiosa, Ultrarreligião, Projeto Social, Despertar 

Artístico, Espiritualidade. 
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