
 

 
 
 

   

LUMINARIUM PROMOVE O ENCONTRO DA CIÊNCIA  
COM A ESPIRITUALIDADE 

Por: Vera Pinheiro e Flávio Guilherme Pontes 

 

O evento acontece nos dias 12, 13 e 14 de agosto em formato 
híbrido. Com preços a partir de R$ 164,00, os participantes podem 

optar pela forma presencial no Rio Othon Palace Hotel, em 
Copacabana - Rio de Janeiro, ou por plataforma exclusiva construída 

especialmente para na modalidade On-line. 

 

Não é novidade os benefícios que uma mente sã e um coração tranquilo 
podem trazer para um melhor viver. Nossos pensamentos e nossas 
emoções têm consequências. Incluindo aí as nossas atitudes que têm um 
peso enorme para a construção do “quem somos” e do “para onde estamos 
indo”.  

Mas será essa apenas a ponta de um iceberg?  

Parece que há um mundo dual despercebido em nós e de nós! Há um 
mundo micro e um mundo macro. Há dentro, há fora, há aqui e há um além 
que só a Espiritualidade e agora os mais recentes estudos da Física 
Quântica são capazes de nos ajudar a decifrar.  

A Ciência tradicional também tem trazido respostas sobre a importância de 
determinadas atitudes, pensamentos e emoções em processos de cura 
física. Perdão, abraços, afeto, meditação, felicidade, gratidão e equilíbrio 
são alguns dos objetos de pesquisa de centenas de estudos científicos que 
podemos encontrar ao digitar a palavra spirituality nos sistemas de busca 
de publicações científicas. Uma infinidade de estudos publicados já 
reconhece o papel da subjetividade nos processos de cura.  

Mas existe uma pergunta que não quer calar: como encontrar luz ao 
submergirmos nas águas profundas de emoções tantas vezes turbulentas 



 

 
 
 

do nosso ser? Mas também há uma resposta que de pronto se apresenta: 
só há um caminho. O SEU caminho! Trace planos ou siga intuitivamente, 
mas, acredite, é possível se tornar uma pessoa cada vez melhor, mais 
generosa consigo e com os outros, com mais inteligência emocional, mais 
segurança e menos medo. Isso é escolha. Traz saúde física e emocional. E 
as respostas, bem como as opções e escolhas, estão dentro de nós, apesar 
de não as enxergarmos tão facilmente, nem tão claramente. 

Muitas vezes recebemos estímulos, avisos que nos chamam à atenção 
sutilmente. Se não damos importância, os estímulos passam a ser 
moderados. E, se mesmo assim não entendermos a mensagem, nosso ‘Eu 
Maior’ nos manda uma ‘pancadona’ mesmo. Não importa! Tudo que o nosso 
sistema quer é o equilíbrio. E tudo que a nossa mente quer é sair das 
aflições. Alguns buscam na religiosidade, outros na psicologia, na 
psicanálise, na meditação, em terapias alternativas. Há quem misture 
diferentes técnicas. O caminho é uma escolha individual, muito íntima e, 
muitas vezes, só mesmo na “pancada” é que acordamos para a importância 
que é ‘nos levar para nos trabalhar’. O LUMINARIUM é um desses 
caminhos… um espaço onde muitas pessoas se encontram para falar e 
escutar, com acolhimento!  

O Congresso sobre Ciência, Consciência e Espiritualidade está em sua 
terceira edição. Médicos, psicólogos, pensadores e terapeutas, do Brasil e 
de fora, apresentam possibilidades e estudos do que há de mais recente no 
mundo científico e acadêmico sobre essa convergência entre a Ciência e a 
Espiritualidade; e onde também, estudos, práticas e atividades resultam em 
autoamor, em auto responsabilidade, em saúde física, mental, em cura de 
relacionamentos, perdão, acolhimento, fé e em força inabalável de alegria!  

“Depois de 2 anos de pandemia, retomar a organização do LUMINARIUM 
é, principalmente, uma fantástica alegria. Mas além disso é um grande 
desafio porque realizá-lo é promover a transformação das nossas sombrias 
montanhas internas, em direção à criatividade desse movimento coletivo 
luz”, diz Tânia Viégas, idealizadora do Congresso. “Ele assume esse desafio 
de reverberar os pilares fundamentais para a construção de um novo 
mundo, baseado em um modo ético universal de relacionar-se com o outro 



 

 
 
 

e com todas as formas e frequências de vida manifestantes na natureza. Um 
encontro onde todos ganham!” 

Dentre as múltiplas perspectivas de conexão, o LUMINARIUM também se 
transforma e chega em 2022 no formato HÍBRIDO (PRESENCIAL E ON-
LINE). As palestras, os debates e as vivências serão presenciais no Rio 
Othon Palace Hotel, em Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro; e 
transmitidas ao vivo, por uma plataforma exclusiva. Quem escolher estar 
presencialmente, poderá também participar das atividades de imersão e 
visitar os estandes da Feira do BEM VIVER. Atendimentos Terapêuticos 
serão oferecidos tanto presencialmente quanto on-line pela Plataforma do 
Congresso. 

No dia 12, o evento realizará atividades e atendimentos presenciais e on-
line. Nos dias 13 e 14 também, porém, são os dias em que a plenária 
receberá os palestrantes, teremos a Feira do BEM VIVER e as salas de 
atividades realizarão rodas de conversa, atendimentos em grupo, 
workshops. Quem optar por participar do evento on-line, os dois dias, paga 
R$ 280,00 e tem direito de agendar atendimentos ou participar das rodas de 
conversa gratuitamente.  

A programação gira em torno de dois temas chaves:  

DIA 13: DOENÇAS E SAÚDE: COMO HARMONIZAR O CORPO, A MENTE E A ALMA. 

DIA 14: ESPIRITUALIDADE, MATERIALIDADE E A CONSCIÊNCIA DO EQUILÍBRIO. 

 

O “AGORA” nos convida a novas escolhas. Seja LUMINARIUM! 

JUNTOS, SOMOS UM! 

 

Serviço: 

www.congressoluminarium.com.br 
@congressoluminarium 
Preços a partir de R$ 164,00. 

http://www.congressoluminarium.com.br/


 

 
 
 

Evento Presencial: Dias 12, 13 e 14 - Hotel Othon, Copacabana. 
Evento On-line: Dias 12, 13 e 14 - Plataforma Exclusiva. 
E-mail: contato@congressoluminarium.com.br 
WhatsApp: (21) 98143-5549 
Diretora de Comunicação: Vera Pinheiro 
WhatsApp: (21) 97191-5502 
Jornalista Colaborador: Flávio Guilherme Pontes 


