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Ninguém muda ninguém; ninguém muda sozinho;
nós mudamos nos encontros.

Simples, mas profundo, preciso.
É nos relacionamentos que nos transformamos.



Somos transformados a partir dos encontros,
desde que estejamos abertos e livres

para sermos impactados
pela idéia e sentimento do outro.



Você já viu a diferença que há entre as pedras que estão na 
nascente de um rio, e as pedras que estão em sua foz?

As pedras na nascente são toscas, pontiagudas, cheias de arestas.



À medida que elas vão sendo carregadas pelo rio,
 sofrendo a ação da água e se atritando com 

as outras pedras, ao longo de muitos anos, elas vão 
sendo polidas, desbastadas.



Assim também agem nossos contatos humanos.
Sem eles, a vida seria monótona, árida.

A observação mais importante é constatar que não existem sentimentos, bons 
ou ruins, sem a existência do outro, sem o seu contato.



Passar pela vida sem se permitir
um relacionamento próximo com o outro,

é não crescer, não evoluir, não se transformar.



É começar e terminar a existência
com uma forma tosca, pontiaguda, amorfa.

Quando olho para trás, vejo que hoje carrego em meu ser
várias marcas de pessoas extremamente importantes. 



Pessoas que, no contato com elas,
me permitiram ir dando forma ao que sou,

eliminando arestas, transformando-me em alguém melhor,
mais suave, mais harmônico, mais integrado.



Outras, sem dúvida, com suas ações e palavras me criaram novas arestas, 
que precisaram ser desbastadas.



Faz parte... Reveses momentâneos servem para o crescimento. A isso 
chamamos experiência.

Penso que existe algo mais profundo, ainda nessa análise.
Começamos a jornada da vida como grandes pedras, cheias de excessos.



Os seres de grande valor, percebem que ao final da vida,
foram perdendo todos os excessos que formavam suas 

arestas, se aproximando cada vez mais de sua essência,
e ficando cada vez menores, menores, menores...



Quando finalmente aceitamos que somos pequenos, ínfimos, dada a 
compreensão da existência e importância do outro, e principalmente da 

grandeza de DEUS,
é que finalmente nos tornamos grandes em valor.



Já viu o tamanho do diamante polido, lapidado?
Sabemos quanto se tira

de excesso para chegar ao seu âmago.
É lá que está o verdadeiro valor...



Pois, DEUS fez a cada um de nós com um âmago bem forte
e muito parecido com o diamante bruto, constituído de muitos elementos, mas 

essencialmente de AMOR.
DEUS deu a cada um de nós essa capacidade, a de AMAR... Mas temos que 

aprender como.



Para chegarmos a esse âmago, temos que nos permitir,
através dos relacionamentos, ir desbastando todos os excessos que nos 

impedem de usá-lo,
de fazê-lo brilhar.



Por muito tempo em minha vida acreditei que amar significava evitar 
sentimentos ruins. Não entendia que ferir e ser ferido, ter e provocar raiva, 

ignorar e ser ignorado
faz parte da construção do aprendizado do amor.



Não compreendia que se aprende a amar sentindo todos esses sentimentos 
contraditórios e... os superando.

Ora, esses sentimentos simplesmente não ocorrem se não houver 
envolvimento... E envolvimento gera atrito.



Minha palavra final: ATRITE-SE!
Não existe outra forma de descobrir o AMOR.

E sem ele a VIDA não tem significado.

(Roberto Crema)
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“Entre os grandes desafios sociais destaca-se o dos 
relacionamentos entre os indivíduos... a maneira de 
conviver com o próximo define os rumos saudáveis 
para a execução das atividades que devem ser 
desenvolvidas durante a jornada terrestre.”  

O desafio da convivência

Diretrizes para o êxito 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“Os condicionamentos milenares no egoísmo 
sedimentaram, no ser humano, comportamentos de 
oposição e sectarismo*, onde as divergências 
passam a se manifestar como se as pessoas es-
tivessem em uma arena romana, e, necessariamente, 
tenha que existir vitoriosos e derrotados.”

A convivência na Casa Espírita
Jerri R. Almeida

*Intolerância e intransigência em 
sua linha de pensamento.



Por que brigamos?

“Por instinto a criatura é 
agressiva... a tendência ao 
litígio, à competição, à 
dissensão*... são 
reminiscências do 
passado...”

Desperte e seja feliz 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

*Divergência de opiniões, de interesses, 
de sentimentos.



Os atritos na convivência

“Todos nós possuímos nossas vulnerabilidades. Na 
convivência humana esses “calcanhares” se chocam, 
se atritam...”

Qual é o nosso 
“Calcanhar de Aquiles”? 

A convivência na Casa Espírita
Jerri R. Almeida



A lei é de Sociedade

“Homem nenhum pos-sui 
faculdades completas. 
Mediante a união social é 
que elas... se completam, 
para lhe assegurarem o 
bem-estar e o progresso... 
Os homens foram feitos 
para viver em sociedade e 
não insulados.” 

O Livro dos Espíritos- Q. 768
Comentário de Allan Kardec



Atritos 

“Ninguém muda ninguém; ninguém muda so-
zinho; nós mudamos nos encontros... desde que 
estejamos abertos e livres para sermos impactados 
pela ideia e sentimento do outro.”          

                                                                         Roberto Crema 

Atrito 
= 

Oportunidade



Atritos na família

“Há encontros que são 
reencontros e há 

reencontros que são 
verdadeiros 

desencontros...” 

                   Divaldo Franco 



Os instrumentos da perfeição

“As pessoas com as quais 
nascemos e vivemos na 
Terra são os primeiros e 
mais importantes instru-
mentos que recebemos do 
Pai, para a edificação do 
Reino do Céu em nós 
mesmos...”                Jesus 

Jesus no lar
Néio Lúcio/ Francisco C. Xavier



A revolução da convivência 

“Enquanto o homem não melhora o mundo não se 
transforma. Inútil, pois, apelar para modificações 
superficiais. Temos de insistir na mudança essencial 
de nós mesmos.” 

O Homem Novo
Herculano Pires

“Quando um não quer, 
dois não brigam!” 



Atritos, como agir?

“Não podem os homens 
ser felizes, se não viverem 
em paz, isto é, se não os 
animar um sentimento de 
benevolência, de 
indulgência e de con-
descendência...”

Obras Póstumas
Allan Kardec



Aprender a escutar

“Sempre vejo anunciados cursos de oratória. 
Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo 
mundo quer aprender a falar. Ninguém quer 
aprender a ouvir... Escutar é complicado e sutil... 
Parafraseio o Alberto Caeiro: Não é bastante ter 
ouvidos... É preciso também que haja silêncio 
dentro da alma.”                                     

Rubem Alves





üTodo mundo tem razão!

“Toda verdade tem três faces: a verdade que 
você vê; a que eu vejo; e a terceira, a verdadeira”. 

üRazão é o resultado do raciocínio lógico sobre o 
conhecimento que se tem no momento! 

üTer razão não implica em estar certo. 



Empatia: 

“Capacidade de se colocar no lugar do outro, 
percebendo o que se passa com ele... analisando suas 
motivações, seu modo de pensar, sentir, agir.”

Ser indulgente

Educação dos sentimentos
Jason de Camargo



A Indulgência...

üNão vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita 
divulgá-los; 

üSe a malevolência os descobre, tem sempre pronta 
uma escusa plausível para eles ;

üJamais se ocupa com os maus atos de outrem, a 
menos que seja para prestar um serviço; 

üNão faz observações chocantes, não tem nos lábios 
censuras... 

Joseph, Espírito protetor 

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 10 item 16
Allan Kardec



“...Todos vós tendes maus pendores a vencer, 
defeitos a corrigir, hábitos a modificar...” 

“...Embora o coração humano seja um abismo de 
corrupção, sempre há, nalgumas de suas dobras 
mais ocultas, o gérmen de bons senti-mentos...”       
                        

 Dufêtre, bispo de Nevers 

O evangelho segundo o espiritismo- Cap. 10 item 18
Allan Kardec



Aceitar as diferenças

Alteridade

“O estabelecimento de uma relação de paz com os 
diferentes. A capacidade de conviver bem com a 
diferença da qual o outro é portador.”

Laços de afeto
Ermance Dufaux /Wanderley S. de Oliveira



Usar a gentileza

“A benevolência para 
com os seus semelhan-tes, 
fruto do amor ao próximo, 
produz a afabilidade e a 
doçura, que lhe são as 
formas de manifestar-se...” 
            

Lázaro

O evangelho segundo o espiritismo- Cap. 9 item 6
Allan Kardec



Ter paciência

“A vida é difícil, bem o sei... Se, porém, atentarmos 
nos deveres que nos são impostos, nas consolações e 
compensações... havemos de reconhecer que são as 
bênçãos muito mais numerosas do que as dores...”     
                            

Um Espírito amigo

O evangelho segundo o espiritismo- Cap. 9 item 7
Allan Kardec



Aplicar o perdão

“Desculpa, tu, quando defrontado por acusações ou 
suspeitas, por perseguições ou infâmias. Tem em 
mente que somente te acontece aquilo que irá 
contribuir para o teu progresso espiritual...” 

Diretrizes para o êxito 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



Ser sincero, sem ofender

ü Jamais falar em tom de desabafo! 
ü “Falar dessa forma pode gerar ofensa?”



Repreender os outros...

üFazê-lo com moderação, para um fim útil.

üA censura feita ao outro deve dirigi-la a si próprio 
e usar em seu proveito pessoal.

üNão fazê-lo apenas por malevolência e pela 
satisfação de apanhar os outros em falta. 

üSe as imperfeições de uma pessoa só a ela 
prejudicam, não há utilidade em divulgá-la.             
                                                                  São Luís

O evangelho segundo o espiritismo- Cap. 10 itens 19, 20 e 21
Allan Kardec



Pensar antes de agir

“Vamos começar de novo?”



ü Aprender a escutar;

ü Ser indulgente;

ü Aceitar as diferenças;

ü Usar a gentileza;

ü Ter paciência;

ü Aplicar o perdão;

ü Ser sincero sem ofender;

ü Pensar antes de agir.

Atritos, como agir?



“ Amai-vos uns aos 
outros” 
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