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A psicoterapia eclesiástica é uma forma de tratamento terapêutico para ajudar as pessoas que
querem aprimorar e desenvolver o potencial de suas habilidades e descobrir outras por meio
de treinamentos vivenciais, com abordagem individual, coletiva, profissional, religiosa e social.

A Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade – Oapaz e o Dr. José Daví Belizário, tendo
em comum os mesmos propósitos e a mesma vocação cristã, realizaram uma parceria para
abençoar a sua vida, ajudando você a despertar em si próprio, o seu verdadeiro potencial que
são os dons dados por Deus, em seu caráter e personalidade, prontos para serem
descobertos, lapidados e utilizados como um diamante de infinito valor.

Participe! As turmas são limitadas a 20 (Vinte) pessoas por palestra, realizadas sempre em
ambiente virtual (EAD).

As inscrições estão disponíveis no portal virtual da Ordem dos Agentes da Paz – OAPAZ
– www.oapazvirtual.net . Você pode participar de quantas palestras desejar e quantas
vezes quiser, pois os temas delas estão sendo sempre atualizados, complementados e
suplementados, e todas as semanas se tem novidades que podem ajudar a você, tornar
a sua vida CADA VEZ MELHOR!

O Dr. José Daví Belizário é um profissional com mais de 10 anos de experiência em
atendimentos terapêuticos em consultórios particulares e consultórios – obras e projetos
sociais (terapia social), nas cidades de Campinas e São Paulo. É um profissional que exerce
liderança social e gestão de pessoas, atuando como “consultor de vida - um treinador
transformacional da história de um indivíduo”. Mediador e resolutor de conflitos, atua como
agente de transformação pessoal, desenvolvendo o potencial das habilidades humanas. É
formado em psicanálise e psicoterapia com ênfase em reprogramação psicossomática,
pós-graduado em teologia com vários doutorados honoris causa, doutorado em divindade,
capelão com várias ênfases e áreas. Com o tempo se aprimorou na psicoterapia eclesiástica
para ajudar a todas as pessoas, sem distinção, a conhecerem o amor de Deus através da
pessoa de Jesus Cristo por meio da psicoterapia eclesiástica.
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Aceita-se convites para ministrar palestras dinâmicas e interativas com treinamentos
vivenciais em sua igreja ou em sua cidade. Contatos pelo e-mail contato@oapaz.org .
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