
 

e-BOOK 4 : Top 10 

       POSTs  QUE  SUPERARAM 

         +++ 2.000 VISUALIZAÇÕES 

www.escolatrabalhoevida.com.br 
 

 

 
 

Engº. Sergio B. Kappel 

- Setembro 2015 - 

 

 

http://www.escolatrabalhoevida.com.br/


e-BOOK 4:   TOP 10 -  Posts  que superaram + 2.000  visualizações 

 

 2 

 

 

 

 

Dedico este trabalho num primeiro nível à minha família; a 

meus pais Waldemar A. K. e Elvira B. K., “in memorian” e em 

especial a minha esposa Maria Luiza e aos meus filhos Érico 

e Bianca, pelo apoio e carinho nos bons e maus momentos; 

pela compreensão às ausências nas muitas horas de estudos 

para a elaboração deste trabalho. 
 

Num segundo nível, não menos importante, dedico aos 

amigos inspiradores Marcos Mihok (co-autor), Carlos Augusto 

Silva e José Bittencourt e aos demais colegas deste viver nos 

séculos XXI; num país com cenário tão pouco amistoso para 

os empreendedores e empresários de tecnologia em geral.  

 

  

 

 

 

 

 

 AGRADECIMENTOS: 

 SOBRE O AUTOR: 

Sergio B. Kappel – executivo,  empreendedor,           

consultor, estrategista e professor universitário.               

   Atuando  como  executivo  em  importantes              

empresas: COPEL,  CRT,  Souza Cruz,  RBS,                 

Dígitro e Specto. Assessorou mais de 20 empresas, desde 

negócios startups a médio porte, como consultor. Alguns anos 

na Faculds. SENAC e Borges  de Mendonça, como professor. 

Background  profissional de mais  de 35 anos nos  mercados   

do  RS,  SC e  SP – que  começou  na  área  de engenharia e 

gradualmente migrou   para  áreas humanas e de gestão 

empresarial. Conta  com  artigos científicos,  Blog 

www.escolatrabalhoevida.com.br, Livro: http://goo.gl/n1GzZN  

Portal:  www.gestaoebt.com.br  lançados  entre  2003 e 2013. 

http://www.escolatrabalhoevida.com.br/
http://goo.gl/n1GzZN
http://www.gestaoebt.com.br/


e-BOOK 4:   TOP 10 -  Posts  que superaram + 2.000  visualizações 

 

 3 

 

 

 

 

A idéia deste e-BOOK / Top 10, está sendo amadurecida há 

muitos meses por conta de verificarmos que entre + de 250 

Posts publicados nos 3 links do BLOG: Qualidade de Vida, 

Trabalho & Vida e Mundo Digital. Em 30 meses, estes 10 

Posts, foram curtidos por mais de 2.000 pessoas, sendo que 

alguns  ultrapassaram  3.000 e até 4.000 visualizações.  

Tomamos esta iniciativa, pois percebemos que são Posts 

com temáticas e conteúdos de grande utilidade para que as 

pessoas vivam melhor, frente à complexa realidade atual. Uma 

vida mais positiva, acertada e saudável. E aqui, cabe ressaltar 

que, no geral, nossos Posts possuem boas referências 

bibliográficas, a maioria trata de temas universais e/ou são 

baseados em idéias de pessoas consagradas. 

Enfim, buscamos gerar reflexões estratégicas e de valor, 

focadas em NOVAS e BOAS PRÁTICAS para a vida e o 

trabalho, baseados em métodos modernos, colaborativos e 

sinérgicos. Oferecemos conteúdos digitais que contribuem para 

o aprimoramento do modelo mental  dos nossos seguidores e, 

certamente trará impactos positivos à sua evolução humana, 

à qualidade de vida  e a  prosperidade pessoal e profissional. 

 

 

 

 

 SOBRE ESTE TRABALHO: 

http://escolatrabalhoevida.com.br/qualidade-de-vida/
http://escolatrabalhoevida.com.br/trabalho-e-vida/
http://escolatrabalhoevida.com.br/mundo-digital/
http://escolatrabalhoevida.com.br/sobre-escola-trabalho-e-vida/
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Post 1 - 10 DICAS P/ MANTER-SE POSITIVO FRENTE À VIDA 

Manter-se positivo frente à vida num mundo caótico não 

é tarefa simples. Exige paciência, esforço pessoal e 

grande disciplina, que são alicerces para o equilíbrio 

pessoal e a paz interior.   

 

Os conceitos deste Post: “Manter-se positivo frente à vida” 

falam de que viver neste mundo caótico, não é tarefa simples. 

Exige paciência, esforço pessoal e grande disciplina, que são 

alicerces para o equilíbrio pessoal e a paz interior. E a disciplina 

a que nos referimos é tanto física, quanto mental – a parte física 

refere-se a manter o corpo saudável através de ginástica e todas 

as atividades que ponham músculos, tendões e articulações em 

movimento; já a parte mental tem a ver com esvaziar a mente do 

enorme volume de “informação-lixo” que as diversas mídias 

colocam em nossa cabeça através de nossos olhos e ouvidos. 

Não permita que isto ocorra, para tanto tenha sonhos, metas, 

seja determinado e seletivo. 

Passividade, ociosidade e gula, são grandes males que afetam 

muitas pessoas atualmente. Saia deste círculo vicioso e entre 

num círculo virtuoso constituído por atividades lúdicas (cinema, 

teatro, passeios, …), conversas com amigos e contato íntimo 

com a natureza – seja em parques, no campo, na serra ou no 
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mar. Assim suas baterias serão carregadas  com energia natural, 

coisa que o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, “os amigos 

virtuais”  e outras tecnologias, serão incapazes de realizar até por 

conta do estilo de vida moderno, independente e individual. 

10  DICAS PARA UM VIVER POSITIVO: 

1– Faça a si mesmo perguntas positivas: ... 

2– Seja grato pelo que você tem: ... 

3– Não se esqueça de regenerar-se e cuidar-se: ... 

4– Comece o seu dia de forma otimista: ... 

5– Concentre-se em soluções: ... 

6– Reduza as suas preocupações: ... 

7– Não deixe que a perfeição arruine a sua vida: ... 

8– Mantenha-se firme no caminhar, não desista: ... 

9– Você é mais do que pensamentos e comportamentos: ... 

10– Não tente agradar a todo o mundo: ... 

 

Leia mais detalhes dos conteúdos, direto no Post. 

  

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=12770
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Post 2 - COMO TER CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO 

Confiança e comunicação são questões interligadas e 

vitais à qualidade das relações interpessoais. O mundo 

atual está a exigir muita ATENÇÃO de todos nós, pois 

nas relações entre as pessoas, a “confiança”, anda 

impactada pela força da Internet e das Redes Sociais.   

 

Confiança (Trust em inglês) é uma meta humana desde os 

primórdios da civilização. Nas artes, nas grandes obras literárias 

e no cinema este tema sempre esteve em evidência. Mas a  

confiança entre as pessoas, nos seus relacionamentos, 

apresentam  “5 sinais” q John C. Maxwell (escritor americano), 

atribui alta relevância: 

1. PRAZER MÚTUO: Em relações sólidas as pessoas passam muito 

tempo juntas só pelo prazer de estarem juntas; 

2. RESPEITO: Quando você, por um lado, valoriza alguém no 

relacionamento, ganha respeito em troca. E isso é fundamental; 

3. EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS: Passar por uma experiência 

crítica com outra pessoa cria uma ligação  mútua. A experiência  

pode  ser  positiva ou negativa; 

4. CONFIANÇA: Confiança é o fundamento de qualquer 

relacionamento. Se não tiver confiança, você não tem muita coisa da 

relação; 
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5. RECIPROCIDADE: Relacionamentos necessitam ser bilaterais. 

Relações unilaterais são desequilibradas, se tornam instáveis e às 

vezes doentias. 

No trabalho ou na vida privada a questão da confiança é 

muito relevante. Quer seja entre colegas de trabalho, entre 

amigos, entre casais e até entre pais e filhos, valem todos os 

5 Sinais acima citados e, certamente acrescido do valor da 

EMPATIA, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar 

do outro; diferente da simpatia que é ser agradável ao outro. 

E, finalizando, nem precisaríamos lembrar a grande 

relevância que a palavra CONFIANÇA possui. Demonstra às 

relações em todos os níveis – amigos reais, amigos virtuais, 

parceiros, filhos, parentes, etc. 

 

Leia mais detalhes dos conteúdos, direto no Post. 

 

  

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=11274
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Post 3 - 10  DICAS  PARA  SER  BOM  PROFISSIONAL 

Leiam e reflitam sobre estas idéias que são universais e 

válidas a qualquer tempo e para qualquer pessoa, que se 

disponha a ser profissional nota 10, na sua própria 

empresa ou para seu empregador. Ser um Senna exige 

muito trabalho, esforço, treino e perseverança.  

 

Especialistas informam que o diferencial para alcançar o sucesso 

está no que as pessoas fazem e não no que elas são. Décadas 

de pesquisas sobre os motivos que levam algumas pessoas a 

terem sucesso em determinadas áreas, comprovam que o 

diferencial delas está muito ligado ao que elas fazem e não, 

necessariamente, a suas habilidades inatas. 

As 10 atitudes abaixo citadas, certamente colocam qualquer 

um na estrada do bom profissional: 

1. Aptidão / Propósito: Procure ainda jovem descobrir sua 

aptidão, o seu melhor. 

2. Estudo / Treino: Uma vez identificada sua área vocacional, 

para obter os conhecimentos e a experiência necessária para atingir 

seus propósitos. 

3. Foco / Perseverança: As questões referentes aos itens 1 e 2 

estando equacionadas surge um dos maiores desafios que é 
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conseguir manter o foco e ter a capacidade de perseverar até obter 

os resultados almejados. 

4. Resiliência / Tolerância: É a capacidade de se recuperar de 

situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o 

pensamento otimista, é muito necessário desenvolver tolerância à 

frustrações (resiliência). 

5. Comunicação / Feedback: É essencial desenvolver 

competências em comunicação pessoa-a-pessoa além da 

capacidade de dar e receber feedback. 

6. Auto-estima / Auto-motivação: São essenciais a um(a) 

bom(a) profissional. A auto-estima é um dos pré-requisitos da auto-

motivação e ambos tornam a pessoa mais forte, dinâmica e capaz. 

7. Saber trabalhar em equipe: É uma questão essencial, que 

tem tudo a ver com o exercício de competências em relações 

interpessoais, comunicação e auto-estima. 

8. Resultados / Qualidade: Ser voltado(a) a resultados e saber 

colocar-se como um “solution provider” (solucionador de problemas), 

que busca sempre obter a maior qualidade em todas as atividades 

que realiza. 

9. Seja um Otimista / Realista: Quando alguém estabelece um 

objetivo é importante ter a confiança de que vai ser bem-sucedido, é 

motivante. Mas as pessoas não podem deixar que isso faça com que 

subestimem as dificuldades ao longo do caminho. 

10. Administração de Tempo: Não importa o quão forte for sua 

força de vontade, é importante sempre respeitar o fato de que 

existem limites e o “tempo” é um deles – saiba administrá-lo. 

Leia mais detalhes dos conteúdos, direto no Post. 

 

 

 

 

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=11786
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Post 4 - RELAÇÕES  HUMANAS / INTERPESSOAIS 

As relações humanas na família, passando aos ambientes 

sociais e principalmente para os ambientes profissionais, a 

dinâmica destas interações, são o tema deste Post. É um 

tema da maior relevância, pois impacta em toda a atividade 

humana do planeta. 

 

A Dra. Fela Moscovici, uma psicóloga russa que foi brilhante, 

ao dar clareza ao tema até então tratado de forma subjetiva. 

Ela didaticamente o dividiu em 2 áreas principais: da “Tarefa”  

e a “Sócio-Emocional” cada uma contendo seus papéis 

característicos.  Na área da Tarefa são 08 papéis e são 

neutros, ou seja, nem positivos, nem negativos. Já na área 

Sócio-Emocional são 12 papéis sendo 04 construtivos 

(positivos) e 08 não-construtivos (negativos) – e estes 08 

detonam as relações humanas e os lamentáveis resultados 

vemos todos os dias nas famílias, nas ruas, no trânsito e  nas 

nossas empresas. 
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COLABORAÇÃO INTERPESSOAL: 

Aprender a dar ajuda quer dizer estabelecer uma relação 

com o outro para crescimento conjunto das relações. 

Estamos na era dos projetos e processos colaborativos e 

interpessoais. A internet e as redes sociais são meios para 

ajudar ou para complicar às relações humanas. 

APRENDER A APRENDER: 

No processo interpessoal a aprendizagem “fica para a vida”, 

independentemente do conteúdo. É um processo de buscar e 

conseguir informações e recursos para solucionar seus 

problemas, com e através da experiência de outras pessoas, 

conjugada à sua própria. 

 

Leia mais detalhes dos conteúdos e anexos, direto no Post. 

 

  

  

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=1487
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Post 5 - FEEDBACK – BASE  DA  BOA  COMUNICAÇÃO 

Dar e receber feedback, é uma base essencial à qualidade 

das comunicações humanas. A prática do feedback é uma 

habilidade humana que anda, de muitas maneiras, 

prejudicada na sociedade moderna, pragmática e com a 

maioria das pessoas com pressa. 

 

Não é à toa que há tantos conflitos, desencontros e grandes 

ruídos na comunicação humana, embora exista um enorme 

aparato tecnológico disponível (Telefone, e-mail, Skype, Redes 

Sociais, WhatsApp, etc…). 

Por acreditar que muitos desconheçam os aspectos técnicos, 

humanos e emocionais, envolvidos no ato de dar e receber 

feedback, é que nos mobilizamos para escrever o presente Post 

que, de certa forma, complementa outro denominado “12 Dicas 

de Feedback“  , escrito há mais tempo mas ainda muito atual. 

ASPECTOS TÉCNICOS DO FEEDBACK: 

Há vários aspectos técnicos envolvidos numa comunicação, mas 

didaticamente, neste Post, vamos salientar 4 aspectos que 

consideramos principais, essenciais, que são: 

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=1307
http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=1307
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1) A comunicação é presencial ou à distância? Esta 

questão é muito mais relevante do que, as pessoas imaginam. 

2) O meio de comunicação escolhido é o mais 

adequado? Através de qual meio as pessoas se comunicam à 

distância, a melhor forma ainda são as vídeos-conferência através de 

ambientes especializados ou via Skype com boa conexão, é claro, 

sem negligenciar a qualidade do som.  

3) O conteúdo (pauta) é conhecida pela(s) pessoa(s) 

envolvida(s) na comunicação? As questões de falta de 

objetividade e do improviso atrapalham muito as comunicações por 

conta das pessoas ficarem dando voltas, falando de vários temas e, 

assim, desfocando do assunto principal. 

4) Há problemas de linguagem e/ou fala entre os 

interlocutores? Pessoal é impressionante como há dialetos, gírias, 

sotaques e maneirismos regionais em nosso vasto Brasil, isto 

certamente é um grande desafio à boa comunicação. Sem falar nos 

problemas de dicção, má impostação da voz e outros problemas da 

área da fonoaudiologia. 

ASPECTOS HUMANOS DO FEEDBACK: 

Assim como no caso anterior, também são vários os aspectos 

humanos envolvidos numa comunicação ...  

ASPECTOS EMOCIONAIS DO FEEDBACK: 

Assim como nos casos anteriores, são vários os aspectos 

emocionais envolvidos no feedback mas, didaticamente, vamos 

salientar 2 que consideramos essenciais, que são:  

1) As pessoas levam problemas e crenças pessoais / 

familiares para o contexto da comunicação? ... ; e 

2) As necessidades da pirâmide de Maslow, estão em 

desequilíbrio? ... 

Leia mais detalhes dos conteúdos e anexos, direto no Post. 

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=12870
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Post 6 - 10 DICAS PARA CUIDAR DO CORPO E DA MENTE 

Vivemos uma era de desumanização e de incertezas, num 

mundo dominado pelo imediatismo do capitalismo e das 

tecnologias. Isto é a causa original de ansiedades e 

desequilíbrios e, assim, muitos de nós adquirem síndromes 

e outras doenças físicas ou psicossomáticas. 

As doenças físicas ou psicossomáticas, vão de leves até casos 

mais graves. Assim através deste Post, usando nossas próprias 

vivências, dar dicas para cuidar do corpo e da mente e, assim, 

fugir das armadilhas negativas do dia-a-dia do mundo moderno. 

 

DICAS PARA CUIDAR DO CORPO E DA MENTE: 

1. Respeite a sua cronobiologia: A cronobiologia não surgiu ontem 

e sim há 3.500 anos, na antiga Grécia, o médico Hipócrates já observara 

que muitos problemas de saúde têm caráter sazonal. Essa ciência se 

baseia na velha noção do "tempo vivo", diferente do tempo cronológico 

mostrado pelos nossos relógios.  

2. Tenha equilíbrio pessoal: é uma das primeiras buscas que 

devemos fazer por meio de alimentação balanceada, exercícios físicos, 

praticando exercícios aeróbicos, yoga, artes marciais e outros que tenham 

no seu escopo atividades q trabalhem o equilíbrio corpo-mente. 
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3. Tenha postura e disciplina: é simultaneamente uma questão 

cultural e um traço de personalidade e, que certamente pode ser 

incorporada nos jovens a partir dos exemplos da família, da orientação de 

professores e de coaching no mundo profissional. 

4. Trabalhe o seu modelo mental: tem um caráter psicológico e 

cultural, está na cabeça de cada pessoa. E aqui, vale lembrar, o quanto as 

pessoas são complexas e diferentes nas suas formas de pensar. 

Lembremos do Ayrton Senna, um exemplo de modelo mental. 

5. Tenha maturidade: é também de fundo psicológico, mas muito mais 

ainda, de experiências de vida, de dificuldades enfrentadas e vencidas na 

infância e adolescência, associadas às lições de família e exemplos 

positivos vindos do círculo de amizades (bairro e escola).  

6. Tenha equilíbrio emocional (QE): é uma questão decisiva aos 

tempos atuais, o QE tornou-se uma qualidade essencial às pessoas bem 

sucedidas e que tem alto grau de resiliência. 

7. Mantenha-se distante dos "7 pecados capitais": os 7 pecados 

capitais destroem os pilares das virtudes humanas. São eles: luxúria; gula; 

avareza; ira; soberba; inveja e preguiça. 

8. Não cultive a ansiedade: a democracia, que garante o direito à 

liberdade de pensar e se expressar, no entanto não estancou algumas 

chagas psicossociais fundamentais da nossa sociedade moderna como a 

violência psicológica, a invasão da privacidade, as discriminações, as 

drogas e a exclusão social; são motivos de grande ansiedade e medo. 

9. Afaste o medo e a solidão: o medo e a solidão formam com a 

ansiedade, um trio de dominação da alma humana. Assim, a descrição 

acima, também cabe para este item. Sobre a solidão, vejam o próximo item. 

10. Tenha amigos: desenvolva competências interpessoais e lembre-

se que:  "... que o homem é um ser que conquistou as estrelas, mas não 

se conquistou a si mesmo. É um ser violento e que mata por motivos 

fúteis, diferente dos animais que matam para se alimentar e sobreviver”. 

Leia mais detalhes dos conteúdos e anexos, direto no Post. 

 

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=11365


e-BOOK 4:   TOP 10 -  Posts  que superaram + 2.000  visualizações 

 

 17 

 

Post 7 - NÃO NASCEMOS  PRONTOS ! – Prof. CORTELLA 

Este brilhante educador usou as idéias centrais de seu livro - 

Não Nascemos prontos! - para fazer uma análise crítica e um 

alerta a pais e professores sobre a educação de nossas 

crianças e jovens q em dado momento ele os denominou de 

”geração Miojo” por acharem tudo óbvio, pronto e rápido. 

Não querem saber de rituais, de dialética, de processos. 

 
 

Interessantes as idéias e a abordagem do educador e filósofo 

Mário S. Cortella que com sua inteligência e aguçada capacidade 

de comunicação, dá um show de conceitos e boas práticas sobre 

as gerações Y e Z, em seus 04 vídeos e no seu livro “Não 

Nascemos prontos”. 
 

OS EFEITOS DA TECNOLOGIA: 

Uma parte que consideramos particularmente interessante num dos 

vídeos, é quando ele citou que: “… tecnologia não é neutra, ela produz 

efeitos” e segundo ele um destes efeitos é a perda da ”Noção de História“, 

de mundo, de país, familiar e pessoal – o que segundo Cortella resgata um 

o conceito de ”Carpe Diem” (...desenvolvido durante a época de 

decadência do Império Romano) que significa: Colha o Dia … Aproveite o 

momento ao máximo.   Leia mais detalhes, direto no Post. 

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=2640
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Post 8 - ELA – SÍNDROME  QUE  ROUBA  VIDAS 

Fiquei bastante impressionado com o filme “The Jenifer 

Estess Story” – traduzido no Brasil como a “Luta de Jenifer”. 

Uma história real que mostra a luta desta produtora teatral 

contra a Síndrome ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 
 

UMA DOENÇA NEURODEGENERATIVA: 
 

A esclerose lateral amiotrófica (ELA), também designada por 

doença de Lou Gehrig e doença de Charcot, é uma doença 

neuro-degenerativa e fatal – com perspectiva de 2 a 5 anos de 

vida (exceto o Stephen Hawking – o físico), caracterizada pela 

degeneração dos neurônios motores, as células do sistema 

nervoso central que controlam os movimentos voluntários dos 

músculos, e com a sensibilidade preservada. É a forma mais 

comum das doenças do neurônio motor. Afeta o funículo lateral 

da substância branca da medula, no qual se localizam fibras 

nervosas oriundas de neurônios motores superiores, formando o 

trato córtico-espinhal lateral. 

Leia mais detalhes, direto no Post. 

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=10066
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Post 9 - COMO SE  LIVRAR  DO  VÍCIO  EM CELULAR 

Muitos de nós ainda não sabemos, mas nos EUA, na Europa 

e na Ásia, estão começando a serem abertas Clínicas para o 

tratamento do vício em internet, em games, vício em celular e 

smartphones e em outras inovações do século XXI que estão 

a impactar o bem viver e a saúde de jovens e adultos. 

 

SINTOMAS DE VÍCIO EM CELULAR: 

Na grande maioria das pesquisas que estudamos, identificamos 5 

sintomas maiores e mais comuns: 

1. Necessidade constante de monitorar o aparelho na busca de 

informações, e-mails e envio de torpedos / SMS para amigo(a), etc ...; 
 

2. Criação de uma relação afetiva com o smartphone e 

dificuldade de interagir ou estabelecer relações com pessoas; 
 

3. Desinteresse e alienação com as coisas do cotidiano, mesmo q 

isto seja uma aula ou conversa com os familiares (pais, irmãos, …); 

4. Sentir falta do aparelho por perto (inclusive durante as refeições, 

no quarto, na cama), gera uma sensação de ansiedade e carência; e 

5. Sentimento de conexão, poder e onipresença. 
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ALGUMAS DICAS DE COMO SE LIVRAR DO VÍCIO EM CELULAR: 

1. Reassuma o controle sobre seu corpo, sua mente e sua vida; 

2. Crie uma disciplina quanto às horas de ligar /desligar o celular; 

3. Coloque o celular em modo silencioso em almoços, reuniões e 

aulas e retorne a ligação depois. Sob nenhuma hipótese atenda. 

4. Compreenda que você, sua saúde, sua paz interior e suas 

relações interpessoais, são os reais valores da vida; 

5.  Lembre-se: o Smartphone não é um órgão do seu corpo – é 

um bem durável. Um produto da tecnologia moderna. 

6. Também recomendamos a leitura dos “Top Anexos”, no final 

do Post. 

Acreditamos que os conceitos presentes neste Post e em nosso 

eBook 1 – Cap. 3, ajudam a resgatar as boas práticas de caráter 

social, emocional e de relações humanas; junto as pessoas  

impactadas pela  excessiva dependência tecnológica, a qual 

estamos chamando de vício. 

Leia mais detalhes, direto no Post. 
 

  

http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=11471
http://escolatrabalhoevida.com.br/e-book-1-trabalho-e-vida/
http://escolatrabalhoevida.com.br/?p=11471
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Post 10 - JESUS  É  O  CARA !  – Dr. Augusto Cury 

Em seu livro “O Mestre dos Mestres”, o escritor Augusto 

Cury, após longos anos de estudo e análise sobre a vida, 

as idéias e a obra de Jesus Cristo, chegou a curiosas e 

interessantes conclusões, às quais resumi no título deste 

Post.  E, afinal o Post foi escrito às vésperas do Natal, data 

da comemoração do nascimento Dele; além do que é o 

nome mais procurado / citado na internet.  

 
 

A imagem acima fala por si só, mas fiz um breve texto-resumo, 

do escopo do bom livro escrito pelo Dr. Augusto Cury. Pois nesta 

era “bicuda” que vivemos, com afloramento do materialismo, de 

crises sociais, de desastres naturais e de abalos econômicos, as 

pessoas em geral ficam perdidas e neste vácuo “o negócio 

religião” prospera. Sobre isto é que o autor procura desenvolver 
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suas idéias: “… na busca de um sentido para a vida baseado no 

conhecimento e não só na fé.” 

Cristo perturbaria os sistemas políticos e religiosos 
vigentes no mundo: 

Pois Cristo queria produzir uma revolução no interior do ser humano! 

 
[ texto retirado do livro do Dr. Cury ] Cristo tinha conhecimento da 

miséria social do ser humano e da ansiedade que estava na base 

da sua sobrevivência. Queria mesmo aliviar essa carga de 

ansiedade e tensão que carregamos em nossa trajetória de vida 

(Mateus 6:25-34). Embora tivesse plena consciência da angústia 

social e do autoritarismo político que as pessoas viviam em sua 

época, ele detectava uma miséria mais profunda do que a sócio-

política, uma miséria presente no íntimo do ser humano e fonte 

de todas as outras misérias e injustiças humanas. 

Cristo atuava pouco nos sintomas; seu desejo era atacar as 

causas fundamentais dos problemas psicossociais da espécie 

humana. Por isso, ao estudar o seu propósito mais ardente, 

compreendemos que sua revolução não era política, mas íntima, 

clandestina. Uma mudança que inicia no espírito humano e se 

expande para toda a sua psique, renovando a sua mente, 

expandindo a sua inteligência, transformando intimamente a 

maneira como o ser humano compreende a si mesmo e o mundo 

que o circunda, garantindo, assim, uma modificação psíquica e 

social estável. 

 

Leia mais detalhes, direto no anexo e no Post. 

  

http://escolatrabalhoevida.com.br/segundo-augusto-cury-jesus-e-o-cara/
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Nada melhor para a conclusão deste e-BOOK 4 do que 

resgatar 3 frases e pensamentos de “alerta” que 

integraram o contexto dos Post´s - “Top 10”: ... 

[ Augusto Cury ] - ...“Toda vez que estamos sob uma grande 
ameaça, ainda que seja imaginária, reagimos muito e pensamos 
pouco. Por vivermos numa sociedade doentia onde prevalecem 
a competição predatória, o individualismo e a crise de diálogo, 
criamos uma fábrica de estímulos negativos que cultivam o 
estresse do homem animal, como se ele vivesse continuamente 
sob ameaça de morte. O indivíduo das sociedades modernas 
tem mais sintomas psicossomáticos do q o das tribos primitivas”. 

[ Luiza Gosuen ] - ... “O vício é um fantasma que assombra sua 
vida, despreza suas qualidades, zomba de suas capacidades e, 
o pior é q você abre as portas p/ ele, o coloca em sua vida, o 
alimenta, o deixa em lugar de destaque e, de maneira submissa, 
aceita que ele o mate.”  

[ Ayrton Senna ] - ...“Seja você quem for, seja qual for a 
posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais 
baixa, tenha sempre como meta a força, muita determinação e 
sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, 
que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá”.  

 
Acessem o BLOG e confiram estes e outros Post´s!  

 

 

        Florianópolis, setembro de 2015 

 

      http://www.escolatrabalhoevida.com.br   

 

 CONCLUSÕES DO AUTOR: 

http://www.escolatrabalhoevida.com.br/

