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Habilitações acadêmicas
Foi coordenador do Curso Propedêutico do Instituto Teológico-Pastoral do Ceará
(ITEP) e professor de Mistério de Cristo. Atualmente assume no mesmo Instituto
as matérias de Teologia da Vida Religiosa e Espiritualidade. Nos últimos anos
tem sido responsável pela Formação no Instituto Religioso a que pertence.

Experiência com o Eneagrama
Padre da Comunidade Shalom, nasceu em Portugal em 1963 e chegou ao Brasil em
1985. Aprende e ensina Eneagrama desde 1995, assessorado cursos no Brasil e em
Portugal, em áreas diferentes de aplicação, desde o ambiente empresarial ao
universo religioso, profissionais liberais, gente das classes populares, jovens...
Com várias experiências de aplicação do Eneagrama em trabalhos sociais.
Desenvolve uma metodologia própria e um estilo peculiar na abordagem desta
tradição, facilitando às pessoas um acesso simples e profundo, prático e
consistente, onde elas mesmas se tornam sujeito de suas descobertas.
Aprofundando e desenvolvendo o Eneagrama numa vertente de ligação estreita
com a espiritualidade – como sentido da vida, foi consolidando ao longo destes
anos uma intuição própria dentro desta tradição.
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Publicou cinco volumes pela Paulus Editora, (Quem é Você? – Construindo a pessoa à
luz do Eneagrama; Que Imagem de Deus é Você? – O Eneagrama potencializando
a Espiritualidade; Crescendo com o Eneagrama na Espiritualidade; Eneagrama sua dose diária e Meditação Cristã - uma oração integradora). Recentemente
publicou uma coleção de quatro livros – Eneagrama da Transformação – uma
síntese sobre Eneagrama.
Tem assessorado cursos de Eneagrama no Brasil e em Portugal, em áreas diferentes de
aplicação, desde o ambiente empresarial ao universo religioso, profissionais
liberais, gente das classes populares, jovens... com várias experiências de
aplicação do Eneagrama em trabalhos sociais... sempre na vertente do
autoconhecimento, crescimento pessoal e relacionamento interpessoal.
Desenvolve uma metodologia própria e um estilo peculiar na abordagem desta tradição,
facilitando às pessoas um acesso simples e profundo, prático e consistente, onde
elas mesmas se tornam sujeito de suas descobertas. Aprofundando e
desenvolvendo o Eneagrama numa vertente de ligação estreita com a
espiritualidade – como sentido da vida, foi consolidando ao longo destes anos
uma intuição própria dentro desta tradição. Hoje, trabalha o Eneagrama como
caminho em busca da essência, como chave para cada pessoa ser mais.
É membro Fundador da Associação Brasileira de Eneagrama, onde exerceu a função de
Presidente (IEA Brasil - Associação Brasileira de Eneagrama).
Inspirou a fundação do Instituto Eneagrama Shalom, que conta atualmente com mais de
quarenta professores de Eneagrama no Brasil e em Portugal, atingindo com seus
cursos e vivências mais de cinco mil pessoas por ano.
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