
Os Acordos   

1) Estar disponível para o trabalho interno—Esse é o primeiro da lista dos acordos, 

pois é, também, o primeiro passo do caminho de evolução espiritual que devemos 

dar para o trabalho em comunidade. O cumprimento de todos os outros acordos que 

se  seguem tem este como pressuposto. Aqui nos entregamos à vida em comunidade. 

2) Não levar nada para o lado pessoal—Cumprir este acordo nos dá imunidade total 

a todo tipo de conflito e veneno emocional. Não levar nada para o lado pessoal sig-

nifica não tomar para si nenhuma atitude do outro que poderia nos ferir, seja ela 

intencional ou não. Identificamos as dinâmicas energéticas e compreendemos o pro-

cesso de cada um. 

3) Ser responsável por nossa energia— Tudo é energia: as emoções, as pessoas, as 

coisas materiais. Assim, somos responsáveis por nossa energia em todos os seus as-

pectos, desde  as coisas materiais - não deixamos bagunça espalhada, lavamos nossa 

louça, etc - até as emoções - não espalhamos nossa raiva, nossa tristeza ou nossa 

frustração nos outros. 

4) Não julgar aos outros e nem a si próprio—  Uma energia de julgamento, dirigida a 

nós mesmos ou ao outro pode matar a expressão livre de um ser. Para sermos  autên-

ticos a todo momento, é preciso garantir que essa expressão não sofrerá julgamen-

tos. 



5) Trabalhar com a energia presente—Na Comunidade Dedo Verde nos comprome-

temos a viver o presente, não colocamos nossa felicidade no futuro - “Quando eu 

conseguir aquilo...” - e nem no passado - “Naquela época...” . Da mesma maneira, 

trabalhamos apenas com os desafios presentes, deixando para trás as dificuldades 

enfrentadas do passado e não temendo pelos desafios que não existem. 

6) Respeitar a autoridade energética de cada um— Nos projetos que desenvolvemos 

ou mesmo nas atividades do cotidiano existe sempre uma pessoa que tem a autorida-

de energética naquele assunto: o responsável pela cozinha, o responsável pela venda 

de artesanato, o responsável pelo controle financeiro, etc. Confiamos em cada um na 

sua autoridade energética e acatamos e respeitamos as decisões tomadas. 

7) Ser impecável com as palavras—Impecável significa “sem pecado”, então este 

acordo diz que devemos ser “sem pecado” com as palavras. E o que é pecado? Peca-

do é tudo aquilo que vai contra nós mesmos. As nossas palavras devem estar integra-

das com o nosso sentir mais profundo, aí são impecáveis. Devemos nos lembrar que 

as palavras têm poder, criamos nossa realidade através delas, por isso, na Comunida-

de Dedo Verde, não reclamamos, não ofendemos, não fofocamos, não mentimos e 

usamos as palavras para expressarmos nossa essência divina, nosso eu verdadeiro. 

8) Apoiar cada um a realizar seu sonho— Nós acreditamos de verdade que somos um, 

então sabemos que a realização das outras pessoas é também a nossa realização. Des-

sa forma, apoiamos e sustentamos cada um  em sua missão e na realização de seu so-

nho no planeta. 



10)  Quem sugere faz, quem se identifica ajuda— Não temos todos a mesma visão 

sobre as coisas. Às vezes nos incomodamos com algo que não incomoda aos demais 

ou vemos ser possível a realização de algo a qual não o veem . Este acordo nos prote-

ge de discussões infrutíferas, trazendo a responsabilidade para aquele que tem a vi-

são. Se alguém sugere que façamos artesanato para venda, por exemplo, esta pessoa 

se torna responsável por este projeto e todos que se identificam com ele podem aju-

dar. 

12) Honrar as diferenças—Na Comunidade Dedo Verde nossos valores e pontos de 

vista são apenas reflexos do que somo hoje, não temos bandeiras e nem causas pelas 

quais devemos lutar. Acreditamos que nenhuma verdade deve existir para gerar sepa-

ração; a verdade apenas une. Assim, honramos todas as diferenças e todas as manei-

ras de ver o mundo. 

9) Quem não está presente acata as decisões tomadas— Quando precisamos discutir 

determinado assunto não esperamos encontrar uma data na qual todos os membros 

possam estar presentes. A pessoa que é a autoridade energética no assunto marca 

uma data e todos os demais fazem suas escolhas em participar ou não. Aqueles que 

escolhem não participar, automaticamente estão escolhendo acatar tudo que foi de-

cidido em sua ausência. Com este acordo não seguramos o fluxo natural do desenvol-

vimento das coisas e garantimos estarmos sempre caminhando em frente. 

11) Escolher pela união— É muito nítido dentro de nós a presença de duas forças 

opostas quando há um conflito. Uma parte de nós sente-se apegada à energia que ge-

rou o conflito e não quer se desgarrar dela - seja raiva, ciúmes, mágoas - e outra parte  

está desconfortável com o conflito e anseia pela união. Aceitando este acordo esta-

mos nos propondo a sempre alimentar o lado que busca a harmonização. 



15) Viver em harmonia com a cidade— Estar em São Paulo nesse momento foi nossa 

escolha, assim devemos nos responsabilizar por ela e honrar essa cidade, reconhecer 

aquilo que ela nos oferece e acreditar verdadeiramente em seu potencial de ser um 

foco de luz. 

16) Honrar e proteger as crianças— Acreditamos que viemos ao mundo para constru-

ir uma nova realidade para os que chegam. Comprometemo-nos a honrar o lugar de 

pureza das crianças e construir um mundo onde elas possam ser sua essência divina. 

17) Ser verdadeiro— Este acordo já está implícito em outros acordos, mas é funda-

mental explicitá-lo, devido à sua importância. Quando sabemos que não haverá julga-

mentos e que as pessoas não levarão nada para o lado pessoal, podemos agir livre-

mente e ser verdadeiros. Para nos aprofundarmos de verdade, precisamos retirar to-

das as máscaras que ainda nos separam do outro e ser simplesmente aquilo que so-

mos. 

14) Ser responsável por nossas escolhas— Sabemos que estamos construindo nossa 

realidade a todo momento e que tudo - absolutamente tudo - que acontece em nos-

sas vidas somos nós que criamos, a partir de nossas escolhas. Assim, assumindo essa 

responsabilidade, podemos escolher conscientemente o que queremos para nossa 

vida e para tudo o que nos cerca. 



18) Dar o melhor de si— Este último, vem fechar a lista de acordos para tornar possí-

vel o caminho do cumprimento dos acordos. Sabemos que, embora ainda estejamos 

nos trabalhamos sem cessar e cada vez mais profundamente, ainda temos alguns pa-

drões de comportamento que se manifestam ocasionalmente. Este acordo traz o per-

dão e a compaixão, enquanto marchamos em direção ao momento no qual todos os 

acordos estarão sendo 100% cumpridos. Este acordo nos acalenta, pois sabemos que 

estamos dando o nosso melhor verdadeiramente. 

 

“Para ser grande, sê inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes.” 

Assim em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive.” 

Ricardo Reis 

18) Não tirar conclusões/ não fazer suposições— Cada um interpreta os fatos e ações 

que o rodeiam de maneira particular, a partir de sua vivência, de sua experiência; e 

muitas vezes, essas interpretações não correspondem com a verdade do outro. As-

sim, para evitar ruídos e  manter a transparência na comunicação, não tiramos con-

clusões, perguntamos. Aceitando este acordo, estamos nos comprometendo a per-

guntar e a nos deixar ser perguntados. 


