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Jesus Cultura Grega

“O Reino 
dos Céus 

está dentro 
de nós”.

“Conhece-te 
a ti 

mesmo”.



Jesus Espiritismo

Vida 
Interior

Vida 
Exterior



Divaldo Franco

 “As grandes conquistas da 
Humanidade têm começo no 
esforço pessoal de cada um. 

Disciplinando-se e vencendo-
se a si mesmo, o homem 
consegue agigantar-se, 

logrando resultados 
expressivos e valiosos.    

Essas realizações, no entanto, 
têm início nele próprio.”  



 A palavra Filosofia deriva do 
grego "PHILOSOPHIA"

 SOPHIA significa SABEDORIA
 PHILO significa "Amor Filial” ou 
Amizade

 Literalmente, um Filósofo é um 
AMIGO, ou AMANTE de SOPHIA, 
alguém que admira e busca a 
SABEDORIA.



Esse termo foi usado pela 
primeira vez pelo famoso 
Filósofo Grego PITÁGORAS 
por volta do século V a.C., ao 
responder a um de seus 
discípulos que ele não era um 
"Sábio", mas apenas alguém 
que amava a Sabedoria.



"Se não tivermos presente a 
tradição histórica, seremos 
como selvagens modernos 
na selva da cidade." 
                                   Jostein Gaarder

"A verdadeira filosofia é 
reaprender a ver o 
mundo." 
                                     Merleau-Ponty 



 A cada dia que passa é maior a 
necessidade de que os indivíduos 
sejam sujeitos de si mesmos, 
sujeitos conscientes de sua história.

 Até mesmo o mercado já exige um 
perfil profissional que supõe uma 
mão de obra criativa e atuante, e não 
mais meros executores de tarefas.



 Nossa preocupação, para além do 
mercado, é com a formação de um 
indivíduo crítico e responsável 
socialmente pelos seus atos.

 A possibilidade da formação deste 
indivíduo deve ser viabilizada para o 
adolescente e o jovem. Ela não se dá 
espontaneamente. 

 Uma das formas de viabilizá-la é 
através do processo ensino-
aprendizagem das ciências, da filosofia, 
das artes, da religiosidade e da 
experiência de vida de cada um.



 Ouvir a voz interior
 Definir prioridades e escrever 

planos de ação para alcançá-los
 Adquirir a ignorância seletiva do 

besouro
 Vencer depende de você e não dos 

outros
 Menos sonhos, mais pragmatismo



Seja você mesmo
Nunca diga: “Não tenho tempo!”
Componentes do sucesso:
 Inteligência X Versatilidade
 Jogo de cintura para lidar com o 
inesperado da mudança



“A capacidade de 
reclamar é o adubo da 
miséria emocional, e a 

capacidade de agradecer 
é o combustível da 

felicidade”.



 Vida Familiar – “Paz seja convosco”

 Meditação
 Boas Causas
 Espiritualidade
 O Prazer da Leitura
 Pratique uma atividade 
recreativa

 Senso estético
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