
Estamos fazendo a travessia 

da 3ª Dimensão para a 5ª 

Dimensão 

 cuidado com o que pensa! PALESTRA: MATHEUS 

DIREÇÃO: ANDRÉA 



TRANSIÇÃO DE DIMENSÃO? 

 O que é a 3º Dimensão? 

 Provas e Expiações 

 O que é a 5º Dimensão? 

 Regeneração 



TRANSIÇÃO DE DIMENSÃO 

 Qual duração do período de transição? 

 Quais mudanças ocorrem? 

 Temos chance de ingressar na Nova Era? 

 Quando estará consolidada? 

Qual maior empecilho do ser humano? 



VÍCIOS 

 FUMO 

 ALCOOL 

 JOGO 

 GULA 

 ABUSOS SEXUAIS 



DEFEITOS 

 ORGULHO E VAIDADE 

 INVEJA, CIUME E AVAREZA 

 ÓDIO, REMORSO, VINGANÇA, AGRESSIVIDADE 

 PERSONALISMO 

 MALEDICÊNCIA 

 NEGLIGÊNCIA E OCIOSIDADE 

 REMINISCÊNCIAS E TENDÊNCIAS 



ORGULHOSO 

 Amor próprio muito acentuado: contraria-se por pequenos motivos; 

 Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de 
outrem em relação ao seu comportamento; 

 Necessita ser o centro das atenções e fazer prevalecer sempre as 
suas próprias ideias; 

 Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado 
de consciência fechado ao diálogo construtivo; 

 Menospreza as ideias do próximo; 

 Usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de 
contendas 
 



ORGULHOSO 

 Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma 

satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua 

importância pessoal; 

 Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são 

estudados, dá demasiada importância à sua posição social e ao 

prestígio pessoal; 

 Acha que todos os seus circundantes (familiares e amigos) devem 

girar em torno de si; 

 Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude 

um traço de fraqueza e falta de personalidade; 









AÇÃO DO PENSAMENTO NO CORPO 

FÍSICO 

O que é vibração? 

Conceito da Física: é a velocidade pela qual algo se move para 

frente e para trás, ou oscila; 

Conceito Espiritual: é também o padrão de rotação dos elétrons 

conforme eles se movem ao redor do núcleo do átomo; 

 

 “O pensamento é a única coisa no universo que pode criar 

vibração, e pela vibração dais a essa energia sempre-fluente a 

qualidade que desejais manifestar em vossa vida ou em vosso 

mundo...” 



AÇÃO DO PENSAMENTO NO CORPO 

FÍSICO 

Constituição da célula? 

Constituição do átomo? 

Se o átomo fosse do tamanho de uma bola de 
basquete... 

Os elétrons habitam o resto do átomo entre a borda e o 
núcleo 

Esse é o espaço onde as energias negativas se fixam 

Analogia: BARRIL + MÁRMORE + PICHE DERRETIDO 
 



PENSAMENTO É VIBRAÇÃO 

 ...“existe uma Grande Lei de Atração Magnética no Universo”. “A Eterna 
Lei da Vida é: O QUE PENSAIS E SENTIS ATRAIREIS PARA O MUNDO DA 
FORMA, onde está vosso pensamento, aí estais, porque sois vossa própria 
Consciência e vos tomareis naquilo sobre que meditais” 

 

 O hábito é tão somente energia especificamente qualificada e 
focalizada, por um tempo, num certo objetivo. 

 

 “O pensamento é a única coisa no universo que pode criar vibração, e 
pela vibração dais a essa energia sempre-fluente a qualidade que 
desejais manifestar em vossa vida ou em vosso mundo...” 

 



VIRTUDES 

 HUMILDADE, MODÉSTIA, SOBREIEDADE 

 RESIGNAÇÃO 

 SENSATEZ, PIEDADE 

GENEROSIDADE, BENEFICÊNCIA 

 AFABILIDADE, DOÇURA 

COMPREENSÃO, TOLERÂNCIA 

 PERDÃO 

 o BRANDURA, PACIFICAÇÃO 

o COMPANHEIRISMO, RENÚNCIA 

o INDULGÊNCIA 

o MISERICÓDIA 

o PACIÊNCIA, MASUETUDE 

o VIGILÂNCIA, ABNEGAÇÃO 

o DEDICAÇÃO, DEVOTAMENTO 



PACIÊNCIA 

“Sede pacientes. A paciência também é caridade e 

deveis praticar a Lei de Caridade ensinada pelo Cristo, 

enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola 

dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, 

porém, muito mais penosa e, como decorrência, muito 

mais meritória: A de perdoar o que Deus situou em nosso 

caminho, para serem instrumentos do nosso sofrimento e 

para nos experimentarem a paciência.” 

EVANGELHO SEGUNDO ESPIRITISMO 

cap. IX 



PACIÊNCIA 

 Bem dizendo tranquilamente a dor que nos foi enviada, 

transformando as aflições em calmaria, na certeza profunda que 

Deus, através dela, realiza em nós as melhores transformações; 

 Aceitando com amor aqueles colocados como instrumentos do 

nosso sofrimento, convictos de que a eles males maiores 

provocamos no passado; 

 Fazendo das dificuldades da vida os obstáculos a contornar 

suavemente, como exemplificam os rios, que, circundando 

rochedos, atingem os vales que fertilizam; 



PACIÊNCIA 

Fortalecendo a fé na bondade e na misericórdia do pai 

celeste, entendendo que a duração de quaisquer 

conflitos será sempre menor do que as consequências 

criadas pela maldade dos homens; 

Reagindo de todos os modos possíveis as induções 

constantes de desentendimento, discussões e irritações, 

silenciando a todo custo os impulsos inconformados de 

revides, defesas ou justificativas, que possam nos 

desequilibrar emocionalmente; 



PACIÊNCIA 

Evitando no transito ou nas ruas reclamações dos nossos 

direitos transgredidos nos outros: uma atitude serena de 

renúncia desperta muito mais quem, distraído, não 

percebeu a infração cometida; 

Suportando sem esgotamentos nervosos os climas tensos 

dentro de casa, recorrendo à prece e a leitura 

tranquilizante, para conseguir o necessário 

reabastecimento das energias renovadoras; 



CUIDADO COM O QUE PENSA! 

  BUTÃO 

  1º MANDAMENTO 

  REGRA DE OURO 

  CONHECE-TE A TI MESMO 

  CONTEMPLAÇÃO DA OBRA DIVINA 

  MEDITAÇÃO 

  ORAÇÃO 

  VIGIAR 

  LEITURAS EDIFICANTES 


