Um Curso em Milagres (Portuguese Edition)

Este e-book contem a traducao do ingles
para o portugues da terceira edicao de A
Course in Miracles, volume integrado. E a
unica edicao do Curso que contem em um
so livro todos os escritos que a Dra. Helen
Schucman, sua escriba, autorizou que
fossem impressos. Ele e publicado apenas
pela Foundation for Inner Peace, a
organizacao especificamente escolhida para
esse proposito pela Dra. Schucman em
1975. Ele tambem inclui os Suplementos a
Um Curso em Milagres: Psicoterapia
proposito, processo e pratica e A Cancao
da Oracao. Essas secoes sao extensoes dos
principios do Curso, que foram ditadas a
Dra. Schucman logo apos a conclusao de
Um Curso em Milagres. Um Curso em
Milagres e um sistema de pensamento
espiritual completo de autoestudo, que se
focaliza na cura dos relacionamentos, dessa
forma ensinando que o caminho para o
amor universal e a paz ou para se lembrar
de Deus e desfazendo a culpa atraves do
perdao aos outros. Enfatizando ser apenas
uma versao do curriculo universal, o Curso
usa a linguagem do cristianismo tradicional
ao expressar uma espiritualidade nao
sectaria, nao confessional. Desde que foi
publicado em ingles pela primeira vez pela
Foundation for Inner Peace, em 1975, Um
Curso em Milagres ja foi amorosamente
traduzido para 24 idiomas. Quase tres
milhoes de livros impressos, audio livros e
e-books do Curso ja foram disseminados ao
redor do mundo.
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