
LOGOTERAPIA: CON(TRIBUTO) À ESPIRITUALIDADE 



Perguntas importantes 
• Qual é a nossa maior 

sede (necessidade)? 
 

• Em que momentos se faz 
mais intensa, a nossa 

sede? 
 

• O que pode saciar a 
nossa sede? 

 
• Quando alcançamos a 

nossa fonte,  como nos 
sentimos? 

 

 



O amor como sentido 



Viktor  Emil  Frankl 



“Auschwitz” 



Max 
Scheler 
(1874-1928) 



Ludwig 

Binswanger 
(1881-1966) 



Karl 
Jaspers 
(1883-1969) 

 



Gabriel 
Marcel 
(1889-1973) 



Martin 
Heidegger 

(1910-1976) 



Imagem de pessoa humana, 
segundo a Logoterapia 

A pessoa, ela mesma é a única 
responsável por sua vida. 



Dimensão 
Espiritual 

Dimensão 
Psíquica 

Dimensão 
Corpórea 



Obstáculos 



 

  No que nos transformamos 

o que pensamos o que dizemos o que fazemos 

Como vemos o mundo 

o que ouvimos o que nos  fazem O que vemos 

O poder das falsas crenças 
  Nossas crenças condicionam: 



O que é a 
Logoterapia? 



Análise Existencial 



Divisão da Logoterapia 

Específica 
Não 

Específica 



TÉCNICAS DE APLICAÇÃO: 

Logoterapia 
não específica 

Intenção 
Paradoxal e a 
Derreflexão 

Logoterapia 
específica 

Diálogo 
Socrático 



A busca do sentido da vida é a principal 
motivação do ser humano. Viktor Frankl 



 SENTIDO  DE  EXISTÊNCIA 

 Valores vivenciais 

 

Valores criativos 

 

Valores atitudinais 

 





METODOLOGIA 

• A Logoterapia é assim por dizer, o próprio 
método. 

 

 

• Aproximação à vivência espiritual. 



Objetivos da Logoterapia 

 Como Logoterapeutas, 
consideramos que a psicoterapia 
deve ter como objetivo, ajudar a 
pessoa a desenvolver um projeto 
de sentido da sua existência e, 
proporcionar-lhe coragem para 
realizá-lo. 

 



Técnicas utilizadas na Logoterapia 



Modificação de atitudes. 
  

Redução dos sintomas. 
  

Profilaxia 
  

Ajudar os pacientes a separarem-se 
dos seus sintomas.   



Aspectos, que 
  

inclui a 
 

 Logoterapia: 

Filosóficos 

Médicos 

Pedagógicos 

Psicotera-
pêuticos 

Psiquiátricos 

Espirituais 

Outros 



Dimensão        Espiritual 



Uma vida transcendente:  
o ideal da unidade 

 



Passado      Futuro  
 

 

Agora 
 

O “Agora” 



A questão do sentido da vida 



Reinhard 
Tausch 

 
 



Características da espiritualidade 
humana, segundo Viktor Frankl: 

O Espiritual é potência pura (Frankl, 1994a) 

O espiritual brinda unidade e totalidade à 
pessoa humana (Frankl, 1994c) 

O espiritual faz consciente o estético, o 
erótico e o ético (Frankl, 1994c)  

O espiritual é o núcleo „imaculado‟ da 

pessoa (Frankl, 1999a)  



CONCLUSÃO 



O DECÁLOGO, em versão Logoterápica 

1º 
• mandamento: manterás a relação com a transcendência. 

2º 
• mandamento: conservarás tua receptividade aos valores. 

3º 

• mandamento: periodicamente recolher-te-ás para dialogar 
com a tua consciência. 

 



O DECÁLOGO, em versão Logoterápica 

4º 
• mandamento: perdoarás aos teus pais os erros que 

cometeram contra ti. 

5º 
• mandamento: afirmarás incondicionalmente o sentido da 

vida. 

6º 

• mandamento: consentirás que a tua satisfação seja o efeito 
secundário de um ato de amor.  

 



O DECÁLOGO, em versão Logoterápica 

7º 
• mandamento: só tomarás para ti e assumirás o que te for 

destinado. 

8º 
• mandamento: não multiplicarás o sofrimento entre as 

pessoas no mundo. 

9º 
• mandamento: respeitarás e preservarás a unidade da família. 

 



O DECÁLOGO, em versão Logoterápica 

10º 

•mandamento: não aspirarás a ter, 
mas a ser. 

Eliseudo S. Gomes, fms (Frères Maristes des Ecoles)  



 

“O medo é sempre o problema … 

                                      o Amor é sempre a solução”. 

FIM 

Eliseudo S. Gomes, fms (Frères Maristes des Ecoles)  
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