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Por que a Logoterapia fala 
tanto no sentido da vida? 
 

Frankl teve uma intuição revolucionária, que 

mudou a percepção de “quem é” e “como é” 

o ser humano. 

O ser humano É corpo-mente-espírito e é 

essa dimensão espiritual ou noética “pede” a 

realização de valores e sentido, assim como o 

corpo pede água e alimento. 

Simples, não é? 

“Não estou falando de religião”, dizia Frankl, 

que também preferia usar o termo “noético”, 

vindo do grego “noous”, ao invés de espírito 

ou mesmo espiritual, para diferenciar a 

Logoterapia da religião. 

Falando de religião, Frankl sempre 

acrescentou que a Logoterapia não aborda o 

tema religioso, pois esse é o papel da teologia 

e da filosofia, mas o logoterapeuta não hesita 

em responder questionamentos a respeito do 

sentido da existencia huma, que por vezes 

coloca em xeque a própria existencia e o 

relacionamento do homem com o seu deus, 

seja simplesmenteum ser superior, ou o Deus 

das religiões monoteístas. 

Concluindo, a logoterapia fala “tanto” no 

sentido da vida porque essa questão está 

dentro do coração do homem, aparece tantas 

vezes no consultório e quando não é a 

questão do sentido da vida é a questão do 

“vazio” ou “vazio existencial”... 

Você quer saber mais sobre isso? Me escreva, 

quero escrever sobre as tuas dúvidas e teus 

questionamentos. 

 

Quer ser livre e feliz de verdade? Aponte 

para o caminho dos valores e seja 

responsável. 

 

É um amor pobre aquele que não busca realizar 

valores. Valores e sentido da vida estão 

profundamente ligados. Descubra como, seguindo 

o Jornal de Logoterapia. (Paulo Roberto Rech) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Conseguiu decifrar o título do quadro? O Mini Jornal Logoterapia vai publicar 12 Desafios. 

Sim, é para mexer com a cachola. Se quiser, pode responder as perguntas no grupo ou para 

mim pessoalmente, MAS O FUNDAMENTAL É VOCÊ QESTIONAR-SE! 

 

                  ******************************************* 

CASAL/FAMÍLIA & LOGOTERAPIA 
                          Um mini curso para ser um divisor de águas na tua experiência de vida. 

                                       *** ONLINE, PARA CASAIS DE TODO O BRASIL *** 

 

A LOGOTERAPIA veio para simplificar tudo na nossa vida, sejam 

os relacionamentos, as escolhas, decisões, tanto na família quanto na vida pessoal. 

Não existem mágicas, mas quando descobrimos o Caminho dos Valores 

a vida se renova e deixamos de lado as regras para focalizar somente no essencial. 
 

Depois de 30 anos atendendo em clínica, adolescentes e adultos, casais jovens e 

maduros, percebi que remediar é muito bom, mas prevenir é ótimo. Por isso 

iniciamos a trabalhar com grupos, pensando em alternativas que pudessem ser 

preventivas, porque facilitadoras do crescimento do casal. Estivemos em diversas 

cidades – BH, Rio de Janeiro e outras do interior do Rio de Janeiro. 
 

A pandemia nos forçou uma pausa, mas os eventos online tiveram 

o mesmo sucesso e a mesma repercussão positiva entre os casais. 
 

O minicurso é com certeza inovador, pois a experiência acumulada 

nos permite propor um evento com o essencial da Logoterapia e um 

conteúdo que vai fortalecer e transformar os vínculos do casal e familiares. 
 

Faça sua PRÉ-INSCRIÇÃO no whatsapp: 021-98871-2551 

E receba uma condição especial ao confirmar a inscrição 

*** *** *** 

Não haverá qualidade na dedicação aos filhos se antes não existir 

qualidade na relação do casal. 

 
 

 

 

 

 
 

QUER RECEBER OS ANTERIORES OU OS PRÓXIMOS MINI JORNAIS?  ➔   Basta mandar um zap para 021 – 9.8871-2551 

 

Paulo Roberto Rech 
Terapia e aconselhamento, 

on-line e presencial, entre em contato. 

Grupo L.E.R. 

Vamos ler, estudar e refletir 

“Sobre o Sentido da Vida” 

 Casal, Família & Logoterapia 

MINICURSO EM SETEMBRO. 

Faça a pré-inscrição no WHATSAPP! 

 

“Nossos cientistas precisam ter algo mais que conhecimento, precisam possuir também a sabedoria. 

Eu defino a sabedoria como a percepção das limitações do conhecimento.” (Viktor Emil Frankl) 

 

 

 

 

“Você está ganhando dinheiro e perdendo o seu filho”. Como você 

reagiria ao ouvir essa frase? Isso pode acontecer consigo? 

https://linktr.ee/paulorech.logoterapia

