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HO’OPONOPONO 

Ho’oponopono é uma antiga prática havaiana de resolução de conflitos, envolvendo reconciliação 

e perdão. O processo de auto cura sempre foi realizada no Havaí e nas ilhas do Pacífico Sul, 

incluindo Samoa, Taiti e Nova Zelândia. O Ho’oponopono tradicionalmente é praticado por 

sacerdotes e mestres de cura kahuna lapaau (“Kahuna” significa “o guardião do segredo”). Em 

havaiano, Ho’o significa “causa”, e ponopono quer dizer “perfeição”, portanto Ho’oponopono 

significa “corrigir um erro” ou “acertar”. 

Quando havia conflitos entre as pessoas elas se assentavam frente a frente e repetiam as 4 

frases em que se sustenta o método: “Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigada. Eu te amo!” 

Durante todo o processo um mediador auxiliava na solução dos problemas. 

O Ho’oponopono é baseado em tradições e sustentações de que o erro de uma pessoa causa 

doenças. Igualmente se crê que o erro irrita os deuses atraindo entidades maléficas. 

Em alguns lugares nas ilhas do Havaí havia uma espécie de confessionário para os pacientes, 

para determinar a confissão e consequentemente cura. 

A Bíblia tanto mostra a integridade de caráter e santidade de Deus, como mostra o homem 

imperfeito. Deus estabeleceu um plano que este seja perfeito em Cristo. 

Tendo o Ho’oponopono uma origem nos sacerdotes e deuses pagãos (feitiçaria e magia oculta), 

óbvio que esta informação por si só, já o coloca em conflito com o que a diz a Bíblia, pelas 

seguintes razões: 

a) A crença de que os pecados dos pais vão recair sobre os filhos, não encontra respaldo nas 

Escrituras; ou seja, cada um é responsável por seus atos; 

 

b) O Ho’oponopono é baseado em sutilezas, em recomendações de que se deve pedir a 

“Divindade”, quase sempre sem mencionar quem é esta “sumidade”. Então cada um 

interpreta a seu modo quem é a divindade. Paulo diz em Cl 2:1-9 que é em Cristo que 

habita corporalmente toda a plenitude da divindade; 

 

c) O Ho’oponopono afirma que um problema é uma memória repetindo uma experiência do 

passado, e que se deve fazer um apelo a divindade para cancelar as memórias que se 

repetem como problemas. Rm 6 afirma que o salário do pecado é a morte (limitações 

humanas); mas também aponta o caminho do perdão – Jesus Cristo. E o homem redimido 

por Deus vai se aperfeiçoando mais e mais até alcançar a perfeição em Cristo (Hb 6). 

 

d) Ter uma mentalidade positiva é de suma importância nos dias modernos. Uma simples 

mudança de pensamento provocará uma mudança de vida. A pratica do Ho’oponopono 

pode ter um efeito mental, mas nunca com poder de salvação, de redimir espírito, alma e 
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corpo (1 Ts 5:23). A prática desta crença havaiana é deixar a mente conduzir o corpo, mas 

relegar o espírito a último plano. (1 Co 9). 

CONSTELAÇÃO FAMILIAR 

 “Constelação Familiar” é um método de psicoterapia desenvolvido pelo psicoterapeuta alemão 

Bert Hellinger. Problemas, dificuldades e doenças das pessoas estariam ligados aos destinos de 

membros anteriores de sua família ou de seu grupo étnico. A “ressonância mórfica” é a ideia de 

que conjuntos de informações se propagam por meio de uma espécie de “memória coletiva”; 

onde os conflitos não resolvidos de nossos ancestrais são transmitidos de geração em geração, 

causando problemas somatizados em distúrbios e doenças. 

Para resolver esses problemas, o paciente através de exercícios dinâmicos, que, normalmente, 

envolvem a teatralização de papéis ou representações com figuras, objetos ou letras para 

representar a família da pessoa, voltando a várias gerações. Depois de uma encenação com forte 

conteúdo de sugestão, o pseudoterapeuta localiza a origem dos problemas.  

Basicamente o que ensina este método, tudo aquilo que os antepassados viveram de situações 

ruins e boas, a pessoa como um “karma” e que estas realidades podem estar interferindo em sua 

vida atualmente. Acreditam que todas as nossas reações negativas, falta de amor, depressão, 

tristeza, temperamento, comportamento, emoções; e até mesmo relação com fracassos 

financeiros, afetivos e familiares, é herdada dos antepassados. 

 

Para essa pseudociência, ninguém é culpado por seus problemas; ex. se a pessoa tem câncer de 

pulmão, não é necessariamente por fumar, mas porque seus avós tiveram uma separação 

desagradável. Se a pessoa não consegue estabelecer um relacionamento amoroso, é porque a 

pessoa está expiando um fracasso amoroso da juventude de sua mãe.  

 

O espírita Divaldo Franco explica: “A família é uma constelação, na qual o pai é o sol, a mãe é a 

lua, os filhos são os astros que circulam em torno deste conjunto. Os demais familiares são os 

asteroides.” E o que acontece é que os fatos que os nossos antepassados foram vivenciando, 

vão desalinhando estas “constelações”, e é necessário que esta energia que há nas famílias e 

nas gerações sejam alinhadas novamente. 

 

Este tipo de método também tem sido aplicado quando pessoas já falecidas fazem parte do 

contexto problemático. Uma pessoa do grupo também é chamada para representar essa pessoa, 

e “sentir” e “falar” tudo o que ela vivenciou quando ainda estava viva, antes de morrer... A pessoa 

só não diz que está incorporada pelo espírito, mas age e reage como se estivesse sentindo as 

mesmas coisas que a pessoa já falecida. 

 

Considerações finais 

Bert Hellinger estudou filosofia; mas não tinha nenhuma formação médica e as constelações 

familiares nunca estiveram sob qualquer protocolo experimental da área da saúde.  Esta 

metodologia não é reconhecida pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia), nem pelo 

CFM (Conselho Federal de Medicina), por falta de estudos científicos que comprovem sua 

eficácia. 

A constelação familiar é um método de indução, de persuasão, de sugestão da mente.  É algo 

que pode ser tornar perigoso dependendo do tipo de abordagem que a pessoa está sendo 

inserida! Há uma linha muito tênue que pode levar ao espiritismo; algo que é diabólico e trazer 

consequências desastrosas. 

 



Refutação quanto à consulta dos mortos: 

Todos os esforços para comunicar com os mortos são contra a vontade de Deus e resultarão em 

condenação. Em Dt 18 afirma que a necromancia é abominável a Deus. Procurar revelação 

através de consultas dos mortos é rejeitar a autoridade do Filho de Deus. É errado buscar 

orientação espiritual de outras fontes (Colossenses 2:8-9,20-23; 3:1-3). Em Lv 19:31 adverte a 

não procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos; é pecado e ficará impuro. Em Is 

8:19-22 diz: "Porque vocês não acreditam no que o Senhor Deus disse? Porque vocês vão 

consultar médiuns e espíritas para resolver os seus problemas?... Por acaso os mortos podem 

revelar o futuro aos vivos?  

 

Refutação quanto a culpar os antepassados por problemas, erros ou atos do presente: 

Culpar os pais e/ou avós... pelo fracasso, certamente é mais uma forma que as pessoas usam 

para fugir de suas responsabilidades, entendendo que esteja pagando pelos pecados dos pais ou 

antepassados. Deus concede a cada pessoa o livre-arbítrio, isto é, a inteligência e capacidade de 

tomar decisões e seguir seu caminho; devemos, porém, estar conscientes de que seremos 

julgados por tudo aquilo que fazermos (Ec 12:14; Ap 22:12). Deus nos informa qual é o destino do 

pecador que ousadamente rejeita ao amor divino: “A alma que pecar, essa morrerá; o filho não 

levará a iniquidade do pai, nem o pai, a iniquidade do filho; a justiça do justo ficará sobre ele, e a 

perversidade do perverso cairá sobre este.” (Ez 18:20 e Dt 24:16) 

 

Cada pessoa é responsável por seus atos. Se o pai de uma criança peca, talvez o filho sofra 

alguma consequência de seus erros, mas isto geneticamente, não vem de Deus.  Se o filho de 

um pecador seguir o caminho certo, ele viverá. Se, contudo, depois de ter consciência de seus 

atos, continuar nos erros de seu pai, ele será condenado por seus erros. “Cada um, porém, será 

morto pela sua iniquidade..” (Jr 31:30) “Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a 

Deus” (Rm 14:12). 

 

 

 

AVALIAÇÃO  

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 

  Orientações específicas para esta material: 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas + tarefas: 1,0 

 Atividades extras: 3,0 
 

  

  

  

  


