
01

5º Módulo



Diálogo com
as Sombras

02

Hermínio Corrêa de Miranda
FEB - 25ª Edição - 2019 



1.2 O Problema

1 O Campo de Trabalho

1.3 O Poder

1.4 Vaidade e Orgulho

O que vamos refletir
juntos hoje

Nossa
Pauta

03

1.5 Processos de Fuga

1.6 As Organizações



O Problema
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Ah! É você? 
Eu já estou aqui,

amigo...
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Amai os vossos inimigos e Orai
pelos que vos Perseguem.

Muitas vezes confunde-se em
nós a realidade ódio/amor, e nos
confundimos nela e com ela.
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Frequentemente, o processo da
desobsessão se desencadeia, de
maneira paradoxal, por amor.



O Poder
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Confundimos, frequentemente,
o exercício do poder com a
grandeza.

Não é tão fácil quando o Espírito
desajustado persegue aquele
que o fez perder a posição, o
poder, o dinheiro.
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Ser Humilde e Servo de Todos. 

(Mt, 23 : 11 e 12)
(Lc, 22 : 24 a 27)



Vaidade e
Orgulho
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Há os que se julgam muito
belo(a)s, os que ostentam
condecorações, jóias,
mantos, séquitos de
servidores e acólitos,
bem como os que
alardeiam conhecimentos
intelectuais estupendos. 10



Processos de
Fuga
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Uma constante, identificada
nesses Espíritos é a fuga.

Buscam esquecer seus próprios
crimes, aflições, adiam o encontro
com a verdade, anestesiam-se na
insensibilidade, pelo cruel e
desumano processo de fria
contemplação da dor alheia.

Fogem de si mesmos, das suas
próprias dores, das suas
angústias e frustrações.
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As
Organizações
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14Em primeiro lugar, é preciso
não cometer o trágico engano
de subestimálas. 
Elas são realmente temíveis.
Foram concebidas e são
operadas por inteligências
privilegiadas, Espíritos
longamente experimentados
no mal, no exercício do poder,
nos meandros do sofisma.



15As instituições das trevas são
estruturadas numa rígida
concentração do poder, nas
mãos de alguns líderes,
escolhidos por um processo
impiedoso de seleção natural.

Dificilmente a instituição é
desmantelada, quando o seu
chefe supremo é convertido
ao bem.
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"Seus métodos são os do terror
pela violência, sua incontestável
hierarquia apóia-se num regime
disciplinar implacável, rígido,
inflexível. Não se tolera a falta, o
deslize, a revolta, a
desobediência."
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"Sua ética é governada pela total
ausência de escrúpulo. Nada os
detém, tudo é permitido, desde
que os fins a que visam sejam
alcançados."
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"É preciso enfrentá-los com paciente
firmeza e confiança nos poderes que nos
sustentam. Nada de ilusões, porém. Não
podemos abrir brechas em nossa
vigilância, porque penetrarão, sem
nenhuma cerimônia, pelas portas das
nossas fraquezas, se assim o
permitirmos, de vez que nada lhes é
sagrado, e tudo se lhes permite."
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