
PERGUNTAS DA PALESTRA DO HAROLDO 

1) Eu observo a natureza? 

2) Presto atenção na regularidade dos princípios que regem o macrocosmo e o microcosmo?  

3) Eu percebo que sou influenciado pela natureza e eu mesmo percebo o quanto eu a influencio? 

4) Estou atento ao ininterrupto jogo de forças estabelecido entre as vibrações materiais e espi-

rituais? 

5) Eu tenho consciência de que esse jogo também se mantém vivo nas minhas próprias dimen-

sões (física, emocional, mental e espiritual), que eu sofro os efeitos desse jogo? 

6) A minha rotina diária é estabelecida a partir da noção da lei de sintonia? O que eu faço diz com 

quem eu me sintonizarei. A minha agenda diária é feita observando a lei de sintonia espiritual?  

7) Eu oro muito ou oro bem? 

8) Eu escuto e respeito a minha intuição ou eu duvido da minha capacidade de ser um filho de 

Deus amado e respeitado? 

9) Eu me sinto um espírito imortal ou eu apenas teorizo essa informação? 

10) Eu vivo o agora dentro das minhas mais altas capacidades de amar ou eu me ocupo apenas em 

conferir se eu sou amado e se eu sou aceito pelas outras pessoas? 

11) Eu sou um ser moralizado ou moralista? 

12) Eu tenho predisposição ao autoconhecimento afim de ativar a lei de Deus em minha consciên-

cia? 

13) Eu cuido da minha dimensão física? Como eu respiro, como eu durmo, como eu bebo água, 

como eu me alimento, como eu expresso o meu afeto? 

14) Eu cuido da minha dimensão emocional? Eu sou administrado pelos meus instintos ou sou eu 

administrado pelo poder da minha vontade? 

15) Como eclodem as minhas emoções? Eu cultivo bons sentimentos apesar das condições exter-

nas não favorecerem? 

16) Eu cuido da minha dimensão mental? Quais os pensamentos eu vibro? Eu procuro me desen-

volver intelectualmente? Eu percebo a força da minha mente? 

17) Eu cuido da minha dimensão espiritual? Eu sei quais são os meus gostos, minhas tendências e 

aptidões? 

18) Eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? 

19) Eu considero os processos evolutivos de uma maneira linear ou eu entendo que eles são ho-

lísticos e integrados? Que algo que faço aqui, afeta lá, e algo que é feito lá, me afeta aqui.  

20) Eu amo Jesus? Reconheço ele como meu salvador, o salvador do meu espírito de mim mesmo? 

Do meu maior inimigo (ego) que sou eu mesmo? 

21) O Cristianismo e a Doutrina Espírita me ajudam a refinar a minha experiência pessoal e intrans-

ferível de Deus? 

22) Eu me sinto amado e respeitado integralmente por Deus ou eu me mantenho afastado de Deus 

por medo, por culpa, por orgulho, por egoísmo? 

23) Eu desejo realmente ser Um com o Pai mantendo-me disposto a pagar o alto preço de ser 

verdadeiramente cristão? 


