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Editorial

O Poder é uma publicação espiritualista, cujo objetivo 
é divulgar os ensinamentos de Sri Ramakrishna e de 
seus discípulos, assim como todo trabalho que vise 
ao crescimento do ser humano, à fraternidade e à paz, 
independentemente de crença religiosa, além de divulgar 
as atividades desenvolvidas pela Missão Ramacrisna.
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Quantas milhares de vidas foram transformadas 
nesses 55 anos de atuação da Ramacrisna! 

Crianças, jovens, adultos, idosos e famílias 
que descortinaram um novo horizonte. 
Foram 7.800 pessoas atendidas durante 
o ano de 2013, diretamente, na sede 
da Ramacrisna. Pessoas essas que se 
multiplicam, quando integradas em suas 
famílias, que recebem e compartilham 
as atitudes, ações e conhecimentos 
vivenciados.

24.100 pessoas, de todas as idades, 
participaram das atividades artístico-culturais, 
realizadas na Instituição, desfrutando 
momentos mágicos onde música, dança, 
teatro e artesanato, descortinaram um novo 
mundo de prazer e criatividade. 

Os cursos profissionalizantes, oferecidos 
aos jovens e adultos, propiciaram a entrada 
no mercado de trabalho e a construção de 
uma vida digna e produtiva.

No ano passado foi possível, em parceria 
com o Poder Público, realizar 86.180 
atendimentos nas cidades de Betim e 
Esmeraldas, em ações realizadas nos CRAS, 
CREAS, em oficinas culturais e no Programa 
Poupança Jovem, em Esmeraldas, que 
ampliou os horizontes de 2.000 jovens. 
Somente nos 6 Restaurantes Populares de 
Betim, foram servidas quase 2 milhões de 
refeições, com supervisão nutricional e a 
baixo custo.

Essa rica história construída pela 
Ramacrisna, perpassa por corações e 
mentes, elabora redes de contatos, que 
promovem o desenvolvimento sustentável 
das comunidades e transformam vidas 
através dos sonhos realizados.

Muito foi conquistado, há muito a se fazer, 
mas acima de tudo a certeza que a semente 
plantada pelo fundador, Prof. Arlindo Corrêa 
da Silva, continua gerando frutos cada vez 
mais abundantes, com qualidade melhor 
e abrangência maior. São 10 cidades, da 
região metropolitana de Belo Horizonte, 
atendidas pelas ações da Ramacrisna, que 
recebem as marcas dos valores que, há mais 
de 5 décadas, norteiam os passos dos que 
dão continuidade à trajetória do fundador.

Acreditamos no potencial presente em 
cada ser humano, somos muito otimistas 
quando oportunizamos condições de 
desenvolvimento e somos, sempre, 
surpreendidos pelos resultados que 
superam nossas expectativas, como quando 
a Cooperativa de Artesanato Futurarte 
completa 10 anos, inaugurando sua sede 
própria.

Acompanhem nesta edição do jornal O 
Poder, as atividades realizadas durante 
o ano de 2013, em números, mas não se 
esqueçam de que a Ramacrisna prioriza a 
qualidade de todas as suas ações.  

Apresentamos também os parceiros 
da Ramacrisna, sem os quais não 
conseguiríamos todas essas realizações e 
conquistas obtidas, a quem expressamos 
nossa gratidão.

Venha compartilhar conosco essa vivência 
tão especial, conhecer as histórias de 
superação e conquistas vividas por cada 
criança, jovem e adulto que participa dessa 
caminhada rumo a um futuro promissor. 

Faça parte da Família Ramacrisna!
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Sabedoria significa equilíbrio, 

estabilidade. Falta de equilíbrio cria 

um véu que obscurece a nossa visão. 

No entanto, quando concentramos 

nossa mente conseguimos atravessar 

o véu e ver claramente. Com a mente 

firme pode-se ultrapassar qualquer 

véu, externo ou interno, como a luz 

quando ilumina a escuridão. Através 

da concentração desenvolvemos 

percepções sensoriais extraordinárias. 

Sentimos coisas que outras pessoas 

não podem sentir. Sentimos quando 

alguém tem pensamentos maldosos 

e também quando tem pensamentos 

de amor. Nós passamos a viver mais 

perto de Deus e, portanto, podemos 

sentir mais intensamente  o que os 

outros sentem e, assim, passamos a 

ter uma maior simpatia por eles. Mas 

isso não significa que passamos a 

sofrer mais. Quem realmente sofre é a 

pessoa egoísta que vive na ignorância.

Patanjali diz, em seus aforismos de 

yoga: “Tornamo-nos naquilo onde 

nossa mente mora habitualmente”. 

Nosso pensamento forma um ponto 

de conexão entre nós e o objeto de 

nosso pensamento. Portanto, quando 

nossa mente habita as coisas santas, 

nos tornamos santos. Uma maneira de 

alcançar o estado de supraconsciência 

é meditando no coração de um 

ser refulgente. São Francisco de 

Assis disse que recebeu as marcas 

dos estigmas em seu corpo, como 

resultado de sua constante meditação 

em Cristo. Há centenas de exemplos 

na Índia onde o discípulo, ao meditar 

em seu Mestre, que se tornou um 

com Deus, também teve essa mesma 

realização. Daí veio a ideia de liberação 

de todo pecado e tristeza por meio 

da concentração do pensamento 

em uma pessoa santa – um Salvador.  

O poder do pensamento é tão forte que 

pode mudar o caráter de uma pessoa. 

Sri Krishna declara no Bhagavad-Gita: 

“Mesmo o mais perverso, quando me 

adora com devoção indivisível, deve 

ser considerado como sendo um 

homem bom, pois tomou a resolução 

correta. Muito em breve ele se tornará 

uma alma justa e alcançará a paz 

eterna”. O que ocorre com o bem, 

também ocorre com o mal. Se o 

mal entra em nossa mente é porque 

o atraímos com nosso pensamento. 

Sempre que pensamos no mal nos 

unimos a ele. A mente está sempre 

concentrada em alguma coisa, está 

constantemente ativa, e o mesmo 

ocorre com o corpo. Portanto, se 

quisermos preservar o nosso bem-

estar, devemos ser cuidadosos onde 

fixamos nosso pensamento. O santo 

está sempre vigilante. Ele não permite 

que sua mente se ausente. Ele nunca 

a abandona ou permite que ela seja 

perturbada por qualquer condição 

de vida. Como uma esposa amorosa 

mantém o seu pensamento fixo no seu 

marido ausente e, assim, une-se com 

ele, da mesma forma devemos manter 

nossos pensamentos fixos no Senhor, 

para nos unirmos a Ele. Devemos ter 

sinceridade de propósito e não apenas 

buscar uma estrada confortável para 

a Verdade. Devemos nos esforçar 

para cultivar a perseverança e um 

sentimento profundo e fervoroso.

  Texto extraído do livro: 
“Concentration and Meditation” 

de Swami Paramananda

Concentração e Meditação

Swami Paramananda

Ac
er

vo

3



O ano de 2013 trouxe novos reconhecimentos 
para a Ramacrisna, todos ligados ao projeto 
Centro de Apoio Educacional Ramacrisna – 
CAER. Obtivemos o 1º lugar no Prêmio Cidadãos 
do Mundo, uma iniciativa do Jornal Hoje em 
Dia; fomos Semifinalistas no Prêmio Itaú Unicef, 
ambos apresentando as diversificadas oficinas 
desenvolvidas pelo CAER. Já a Biblioteca Prof. 
Arlindo Corrêa da Silva recebeu Menção Honrosa 
da Fundação Nacional do Livro Infanto-juvenil 
pelo  seu projeto Mala de Leitura, que compartilha 
com creches e escolas públicas que não possuem 
biblioteca, livros que são trocados mensalmente.

Já o ano de 2014, começou com muita emoção 
ao recebermos em  março o Prêmio Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, uma iniciativa do 
Governo do Estado de Minas Gerais. O Objetivo 
premiado foi o número 2: Educação básica de 
qualidade para todos, o que novamente coloca 
em destaque o projeto educacional desenvolvido 
pela Ramacrisna.

Reconhecimentos

Solange Bottaro, Vice Presidente da Ramacrisna recebe prêmio Objetivos  
de Desenvolvimento do Milênio – Minas, das mãos do Governador de Minas, 

 Antônio Anastasia em solenidade realizada na Cidade Administrativa.

Quando Sri Ramakrishna, filósofo indiano 

e Mestre de yoga, fazia palestras ou dava 

aulas aos discípulos ele sempre afirmava 

que todos aqueles que querem servir 

e amar a Deus devem servir e amar ao 

próximo. O trabalho humanitário, sem 

preocupação em retorno ou ganho 

pessoal, é a grande oportunidade que o 

ser humano tem para se desenvolver e 

evoluir espiritualmente. Essa é a essência 

do karma yoga, tão difundida pelo Mestre 

Ramakrishna e por seus discípulos. É um 

caminho difícil de ser trilhado, ele dizia, 

porque sempre aparece o ego, naquele 

que valoriza a ação, tentando diminuir o 

brilho espiritual do trabalho realizado. O 

Prof. Arlindo, em suas aulas e palestras, 

afirmava que é melhor fazer algo do que 

não fazer nada e ficar apenas filosofando e 

aumentando o cabedal de conhecimento, 

através de leituras e falácias, é perda de 

tempo. É preciso fazer. É preciso realizar, 

aqui agora.

Esse é o momento. Jogar na loteria e 

ficar esperando, sempre esperando, para 

realizar algo ou ter sonhos mirabolantes 

de ser útil a humanidade, sonhando, tendo 

ilusões de realizar algo - tudo isso é fuga da 

realidade. Swami Bramahnanda, parceiro 

espiritual do Prof. Arlindo, afirmava que 

não entendia como um cidadão passava o 

dia todo meditando enquanto seu vizinho 

morria de cólera porque não tinha uma 

fossa ou cisterna com água limpa.

Existe o refrão, muito conhecido de todos – 

“Ninguém é tão rico que não precise, nem 

tão pobre que não possa dar”.

Pois é, mãos a obra. Vamos abandonar 

a nossa inércia e partir para luta. Basta 

olharmos ao nosso redor que sempre há 

algo para se fazer, em favor de alguém.

Amar e servir, desinteressadamente, são a 

chave da paz terrena e da felicidade eterna.

Evaristo

A missão da Ramacrisna
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Solange Bottaro, Vice Presidente da Ramacrisna recebe prêmio Objetivos  
de Desenvolvimento do Milênio – Minas, das mãos do Governador de Minas, 

 Antônio Anastasia em solenidade realizada na Cidade Administrativa.

 A Nova Babel, que existe no 

mundo, é produto de nossa maldade. 

Guerras, destruições, loucuras de toda 

natureza, tudo, tudo é produto de 

nossas misérias, de nossas carências, 

de nossa falta de AMOR. O amor e 

a bondade quase desaparecem da 

terra. Aqui, ali e alhures a Yoga acorda 

os que estão dormindo. Esta doutrina 

ensina, quando a pessoa é sincera, o 

ser humano a acordar. Viver feliz aqui e 

agora. Dentro da Yoga aprendemos que 

o passado morto é que deprime e que 

o futuro incerto nos deixa torturados, 

não servem para nada. Aprendemos 

que somos uma ponte entre o passado 

e o futuro. Uma ponte em construção 

em busca do infinito.

 Aprendemos que não 

amávamos, pois o que chamávamos 

de amor trazia a marca do egoísmo, 

da posse, de nossa própria satisfação. 

Aprendemos que o amor é doação. 

Assimilamos a dança em torno da 

Arca da Vida, no nosso caminho para 

Deus; assim a tristeza sumiu do nosso 

coração. São momentos de alegria e 

repouso.

 Corremos sempre em nossa 

sociedade pelo poder, pela competição. 

Encontrando parcelas do nosso centro 

bioenergético do amor, verificamos que 

o poder é uma das tantas ilusões que 

mantemos no mental, aumentando 

o quadro de nosso martírio de querer 

encontrar o que não existe.

 A yoga nos ensinou que 

não temos apenas este corpo físico 

maravilhoso, que estampa nosso 

pretérito. Aprendendo a ler o que 

se passa no corpo físico, abrimos 

o abecedário – para maiores 

conhecimentos e adquirimos a 

verdadeira sabedoria, conhecendo os 

outros corpos que possuímos, através 

dos quais podemos voar, com suas 

asas, rumo ao infinito.

 A Psicologia de Freud abrange 

apenas as doenças e os homens 

doentes, patológicos; há a psicologia 

dos humanistas que é cultura aplicada 

no campo do bem e a terceira 

psicologia que é a dos homens 

realizados, contatados com Deus, cheios 

de alegria, desejando o bem geral. 

 Recapitulando todo esse 

mundo de sabedoria, lembramos que 

não devemos julgar, maldizer, pois 

pensamentos são vibrações que podem 

ser usados como espadas que golpeiam 

e matam. A mente concreta está, em nós, 

sendo cortada em frações, para não ter a 

energia de manejar a nossa mente poluída, 

lutando bravamente para que o coração 

possa pensar sem violência, nascendo uma 

vida além dos condicionamentos, além das 

programações dos computadores, porque 

agora sabemos que não somos máquinas.

 Temos certeza, aprendemos 

mesmo, que a vida não é a luta 

sem sentido, em busca somente de 

dinheiro, posições e de feras com unhas 

aduncas. A vida é PAZ – palavra simples, 

quase intraduzível na expressão diária, 

no nascer de cada dia.

 O bijam floresce, a luz aumenta, 

queremos crescer. Anelamos matar a 

sede que temos de transformar nossa 

vida. Sabemos que a Divina Mãe está 

em nós e nós nela. Isto é tudo. Estamos 

nesta ilha e desafiamos o desconhecido, 

cheios de confiança. Cantamos e 

sentimos que nossa canção provoca os 

outros a sentirem a mesma coisa. É o 

despertar. Terminamos deslumbrados 

com a própria natureza. A tarde 

ameaça chuva. O vento está quieto. 

Olhamos os ramos que se balanceiam 

e assombramos-nos ante as grandezas 

das coisas de Deus. O que se impõe é 

debilidade, o que ama é FORÇA

Pensamentos são vibrações

Lindananda
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Inauguração da sede própria: Espaço Elke Maravilha

Criada pela Ramacrisna em 2004, com apoio financeiro da Petrobras, a Cooperativa de 

Artesanato Futurarte, seguiu uma trajetória de muita luta, mas de grandes conquistas. 

Composta por mulheres mães dos bairros da região rural de Betim, elas mostraram muita 

garra, coragem e determinação na sua caminhada, plena de criatividade e design inovador. 

Foram muitos os prêmios conquistados, parceiros que reconheceram o seu talento e 

finalmente, completam 10 anos inaugurando uma belíssima sede própria. São 520 m²  em 

prédio sustentável, com grandes janelas que trazem luz e ventilação para destacar ainda mais 

as lindas peças produzidas com material reaproveitado.

Para comemorar os 10 anos, foram homenageadas empresas e pessoas que acompanharam 

e participaram desta trajetória, com o troféu Amigos da Futurarte, criado especialmente para 

a ocasião pelas cooperadas. Foram homenageadas as seguintes empresas parceiras: Banco 

do Brasil, BNDES, Petrobras, Centro Cape, Horizonte Têxtil, Cor e Arte, Melt Comunicação, 

Pessoa Comunicação e Relacionamento, DTA e Sebrae. Os estilistas: Vítor Carpe, Alex Dário, 

Luciana Paixão, Virgínia Barros e Gabriela Demarco. O Prefeito Carlaile Pedrosa, Elke Maravilha, 

Solange Bottaro, Vânia Cristina, além dos jornalistas Anna Marina Siqueira, Adriana Ferreira, 

Bruna Dornas, Cristiane Andrade, Flávia Jardim, Gisele Normand, Gustavo Abreu, Helvécio 

Carlos, Lady Campos,  Márcia Lamarca, Marcio Antunes e Natália Marques.

Acompanhe através das fotos, a alegria das “meninas” da Futurarte, a madrinha muito especial 

que elas conquistaram e os convidados ilustres que prestigiaram a festa que teve apresentação 

da Orquestra Jovem Ramacrisna e desfile com a nova coleção Futurarte Fashion, em que as 

alunas da instituição deram show de charme e elegância.          

10 anos Futurarte

Elke Maravilha inaugura novo espaço da  

Cooperativa Futurarte que leva seu nome

Apresentação da Orquestra Jovem Ramacrisna

Desfile Coleção Futurarte Fashion, com modelos  
participantes dos projetos da Ramacrisna.
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Elke Maravilha inaugura novo espaço da  

Cooperativa Futurarte que leva seu nome

Guilherme Viana - Gerente de Negócios Banco do Brasil - Betim, Carlaile Pedrosa - Prefeito de Betim, Adalberto Lauar - Gerente Banco do Brasil Betim, Maria Inês Oliveira Bodanese - Gerente Executiva da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, Silvana Pedrosa, Dr. Expedito Martins Chumbinho - Presidente da Ramacrisna, Américo Amarante Neto - Superintendente da Ramacrisna, Solange Bottaro - Vice Presidente da Ramacrisna e Carlos Geovane Rodrigues Queiroz - Gerente de Negócios de Desenvolvimento Sustentável 
do Banco do Brasil em Minas Gerais.

Apresentação da Orquestra Jovem Ramacrisna

Prefeito Carlaile Pedrosa recebe homenagem da Presidente da Futurarte, 

Maria Oliveira e da Cooperada Maria Alves Ribeiro

Desfile Coleção Futurarte Fashion, com modelos  
participantes dos projetos da Ramacrisna. Daniela Arantes Alves de Lima - Chefe de Departamento de Economia  Solidária do BNDES,  Elke Maravilha e André Luiz Pinheiro de Almeida - Técnico  Departamento de  Economia Solidária do BNDES.
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atendimentos foram 
realizados na sede 
da Ramacrisna.

atendimentos realizados 
pela Ramacrisna 
em parceria com 
o Poder Público.

7.803

89.243 

Realizações

2013
Compartilhamos com amigos, parceiros e colaboradores as atividades realizadas pela 
Ramacrisna durante o ano de 2013. Foram atendidas quase 90 mil pessoas, com idade entre 
6 e 82 anos, distribuídas em 10 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. São ações 
que abrangem arte, cultura, educação, esportes, inclusão digital, cursos profissionalizantes, 
alimentação a baixo custo e geração de trabalho e renda que promovem a melhoria da 
qualidade de vida e a cidadania plena a pessoas, famílias e comunidades.

alunos de Betim se qualificaram em 18 cursos 
profissionalizantes, totalizando 5.184 horas/aula. 

557

adolescentes atuam como aprendizes em  57 
empresas de 9 cidades da região metropolitana de BH. 
949 jovens já passaram pelo programa desde 2005.

329

adolescentes foram qualificados para o 
Programa Adolescente Aprendiz através do 
Projeto Jovens de Futuro, totalizando
640 horas/aula.

212
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CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL RAMACRISNA - CAER 

Na Oficina de Brinquedos as crianças construíram 
51 modelos utilizando madeira de palets. 

alunos aprenderam 51 técnicas de artesanato na 
Oficina de Artes confeccionando 11.853 peças,
utilizando material reciclado/reaproveitável.

521

O Projeto foi semifinalista na 10ª edição do Prêmio 
Itaú-Unicef entre os 304 inscritos em Minas Gerais.

Ficou em 1º lugar na Categoria Terceiro Setor do 
Prêmio Cidadãos do Mundo – Jornal Hoje em Dia. 

pessoas entre alunos e moradores da 
comunidade utilizaram a biblioteca 
Arlindo Corrêa da Silva onde, 1.180 
empréstimos e 310 pesquisas 
foram realizadas. 

4.848

Escolas e creches de Betim, Juatuba e Mateus Leme 
receberam o Projeto Mala de Leitura, que recebeu 
Menção Honrosa no 18º Concurso FNLIJ - como 
um dos melhores programas de incentivo à leitura 
junto a crianças e jovens de todo o Brasil. 

7

computadores foram doados aos alunos do
CAER através do Projeto Solidariedade Inclusiva.32

crianças e adolescentes participaram
da Escolinha de Esportes.521

refeições e 

lanches foram servidos aos alunos 
durante o ano no refeitório da Ramacrisna.

108.601
117.539
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alunos de Betim se qualificaram em 18 cursos 
profissionalizantes, totalizando 5.184 horas/aula. 

adolescentes atuam como aprendizes em  57 
empresas de 9 cidades da região metropolitana de BH. 
949 jovens já passaram pelo programa desde 2005.

adolescentes foram qualificados para o 
Programa Adolescente Aprendiz através do 
Projeto Jovens de Futuro, totalizando
640 horas/aula.

crianças e adolescentes participaram
da Escolinha de Esportes.
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crianças e adolescentes participam 
da Orquestra Jovem Ramacrisna que 
realizou 20 apresentações para 
um total de 5.060 pessoas.

70

Com 18 jovens, o Grupo Comunicadores 
Antenados realizou 49 vídeos, participou 
de 5 cursos de aperfeiçoamento, além de 
trabalhos de fotografia e fanzines.

18.217 pessoas de todas as idades 
participaram das atividades 

artístico-culturais,sendo: shows, teatro, 
Palco Cultural, apresentações da Orquestra 
Jovem e Semana de Comunicação 
Antenados.
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213 pessoas de empresas, instituições, escolas e faculdades 
estiveram na Ramacrisna para conhecer sua gestão e os 
projetos desenvolvidos.

65 parcerias estratégicas com o poder público, empresas privadas 
e com o repasse de bens foram firmadas com a Ramacrisna.

3.394 horas/treinamento foram destinadas aos 
colaboradores da Ramacrisna.

pessoas foram atendidas 
nos CRAS através do PAIF 
(Programa de Atendimento

Integral a Família) em parceria com a
Secretaria de Assistência Social de Betim.

39.146 

alunos foram atendidos nas oficinas 
culturais em parceria com a Funarbe 
- Fundação Artístico Cultural de Betim.

14.667 

é o número de atendimentos na 
Proteção Básica e Especial. 2.021 
jovens foram beneficiados no 
Programa Poupança Jovem, 
parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social de Esmeraldas.

35.430   

é o número de refeições servidas
nos 6 Restaurantes Populares.
Parceria estabelecida com a 
Secretaria de Assistência Social de Betim.

1.847.374  

P
A

R
C

E
R

IA
S 

C
O

M
 P

O
D

E
R

 P
Ú

B
LI

C
O

9

pessoas participaram do Grupo 
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Escuta a hora do teu silêncio e nela, para e medita. Todas 
as flores brotam no silêncio, lentamente, e, também assim, 
hão de nascer tuas vitórias e sorrisos; e há de jorrar a 
sabedoria madura para encher todos os teus tédios.
 Estamos no tempo violento do acordar, do 
aceitar realidades; por isso deixa que o silêncio seja teu 
companheiro para que possas ouvir a melodia do infinito... A 
cada dia, mais forte será a luz que te ampliará os horizontes 
e a flor nova fará sereno o despertar, para mostrar-te como 
é fácil o caminho, se nele a plenitude começa a ter lugar. 
 A aurora do mundo é construída de amor e toda 
a paz vem do silêncio, fertilizando no impulso interior que 
se desdobra e se propaga, sem violência, apesar de toda a 
grandeza e magnitude de sua força.
 Será sempre fácil recriar o amor se com ele se 
forem construir todas as coisas serenas, para um mundo 
mais irmão; se, com ele, se abrirem os horizontes das 
possibilidades humanas ainda adormecidas. Será suave 
construir o perdão quando dele nascerem as palavras 
exatas, para traduzirem as ideias mais fortes e se ligarem, 
nele, os dínamos insuspeitados de cada ser. 
 Será fácil recriar o amor quando o esforço for 
comum, a todos ou a muitos. Por enquanto, apenas a 
escuridão da noite é real e a lamentação faz estigma sobre 

o mundo. Ela é fraca tarefa para os descrentes da vida que 
nada veem, além de suas próprias limitações. Mas a cruz 
está iluminada, e espera-nos.
 A suprema fonte permanece intacta, sem que os 
sedentos a toquem, sem que ao menos, creiam em sua 
existência, enquanto o mundo rui em suas bombas.
 Entretanto, no silêncio interior, o homem desperto 
se conforta e se pacifica. Nasce, então, a esperança de 
que o mundo reconheça seus destinos mais reais, suas 
fantásticas possibilidades de crescer e transcender. Quando 
se percebe o infinito de nossos horizontes, as mensagens se 
transformam e ganham vida. Novo é o Ser que se conhece 
e se desdobra para que outros, também, cheguem a se 
conhecer melhor.  
  Mansamente, como planta viva, o mundo prepara-
se para sua grandeza e, sem compreendê-la, assusta-se 
com seus achados. No mistério do desabrochar há toda 
a história da plenitude, lentamente apalpada e quase 
reconhecida.  Esmeralda entre pedras, concha sob a areia. 
 Será fácil recriar-se o mundo se nele forem 
despertadas todas as potencialidades do amor maior. 

Célia Laborne Tavares                       
Jornalista e poetisa

A hora do silêncio

Surge a luz, a flor se entreabre,

O Sol nasce com todo o seu 
esplendor, depois mergulha seus raios 
incandescentes no mar e, todo ele fica 
verde como a superfície das águas.

O vagido de uma criança é a 
manifestação da vida com toda sua 
força e esplendor.

Rompe o casulo a lagarta, e a 
crisálida se transforma na borboleta, 
esvoaçante, inquieta.

O ancião, com o rosto entre as mãos 
encarquilhadas, recorda.

Que pensaria, então? A chuva rompe 
as pesadas nuvens, lava a terra, viceja 
a plantação, enche os rios.

O homem desperta, descobre o 
alcance da Inteligência sente-se todo 
poderoso, um Semi- Deus.

Inventa máquinas que falam, que 
substituem o homem.

Aproxima-se do infinito no bojo das 
naves espaciais.

Faz transplantes, fabrica vidas com 
pedaços de outras vidas.

Atravessa os oceanos nos submarinos 
atômicos.

Domina os céus em aeronaves 
potentes,

Detém o poder, a riqueza, as glórias 
do mundo.

De repente, descobre que nossa 
corrida tresloucada não teve tempo 
para viver, para amar alguém, para ser 
feliz.

Descobre então, que tem tudo e não 
tem nada e que não passa de gotícula 
perdida na vastidão dos mares.

Sente-se escravo de suas próprias 
ambições.

Descobre que a vida é feita de 
momentos felizes, dos beijos e 
carícias, de um rosto de mulher, do 
choro de uma criança, do perfume de 
uma flor.

Quer voltar a máquina do tempo. 
Impossível.

Olhar ao seu redor, percebe a 
velhice chegando, a  solidão doendo 
no coração vazio, a depressão, a  

ansiedade, consumindo as últimas 
esperanças.

O deserto cada vez maior. O homem 
cada vez menor.

O coração explode de dor e 
desespero, o gigante tomba como 
as grandes árvores, retorna à terra, em 
adubo se transforma, para o recomeço 
que virá!...

Propósito

Rosalina Dutra Agrícola é poeta e  
Presidente de Honra da Ramacrisna
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Deus revela-Se na forma que o devoto 
prefere. Seu amor pelo devoto não tem 
limites. Está escrito nos Puranas que Deus 
tomou a forma de Rama para seu grande 
devoto heroico, Hanuman. 

As formas e aspectos de Deus desaparecem 
quando se discrimina segundo a filosofia 
Vedanta. A conclusão final de tal 
discriminação é que só Brahman é real e 
esse mundo de nomes e formas, ilusório. É 
possível para um homem, ver as formas de 
Deus, ou pensar n´Ele como Pessoa, apenas 
enquanto estiver consciente que é um 
devoto. Do ponto de vista de discriminação 
este “ego do devoto” o mantém a pouca 
distância de Deus.

Vocês sabem por que as imagens de Krishna 
ou Kali têm três e meio cúbitos de altura? Por 
causa da distância. Também por causa do 

afastamento, o sol parece ser pequeno. Mas 
se você se aproximar do sol, você achará 
tão grande, que não poderá compreendê-
lo. Porque as imagens de Krishna e Kali 
apresentam uma coloração azul-escuro? 
Isso também é devido á distância, como 
as águas do lago que parecem  ser verdes, 
azuis ou pretas de acordo com a distância. 
Chegue perto, pegue a água com as mãos, 
e não verá cor alguma. O céu também 
parece azul à distância. Chegue perto e verá 
que não tem cor alguma. 

Por coseguinte, digo que à luz do raciocínio 
vedantista, Brahman não tem atributos. 
A natureza real de Brahman não pode ser 
descrita. Mas enquanto sua individualidade 
for real, o mundo também o é, e igualmente 
são reais as diferentes formas de Deus e o 
sentimento que Deus é uma pessoa.

Palavras de Sri Ramakrishna

Um dia a Santa Mãe recebeu muitas cartas de 

seus devotos. À noite, o discípulo leu essas cartas 

para ela. Depois de ouvir o que continham, a 

Mãe disse: “Você reparou quantos desejos 

diferentes foram expressos por esses filhos? 

Alguns escreveram “Nós praticamos tanto Japa, 

tanta meditação e orações, mas não estamos 

conseguindo nada.” Outros, de novo, escrevem 

a respeito de seus sofrimentos e dores, de 

sua pobreza e preocupações no mundo. Eu 

não posso ouvir isso mais. Eu sempre rezo ao 

Mestre, dizendo, “Oh Senhor, por favor, proteja-

os sempre, aqui e no além.” O que mais posso 

eu, Mãe deles, pedir? Mas quantos há que, 

verdadeiramente, querem realizar Deus? Onde 

está aquela sinceridade? Eles, sem dúvida, 

têm grande devoção e ânsia por Deus, mas 

ficam satisfeitos quando conseguem só um 

pedacinho de prazer espiritual. Eles dizem, “Ah, 

como Deus é bom!” Alguns devotos escrevem-

me perguntando sobre Radhu. Antes de 

qualquer coisa perguntam-me por Radhu, só 

para agradar-me. Ninguém vai olhar para ela 

depois que eu fechar meus olhos.

Um dia o discípulo perguntou à Santa Mãe a 

respeito de Mukti (libertação) e Bhakti (o amor 

a Deus). A Mãe disse: “Quanto à libertação, ela 

pode ser concedida a qualquer momento, mas 

Deus não gosta de dar Bhakti tão facilmente.” 

Ela proferiu essas palavras de tal maneira que 

parecia que o dom da liberação estava na palma 

de sua mão. Mas, imediatamente, ela mudou o 

assunto da conversa.

Uma vez, em Jayrambati, um bezerro estava 

berrando no estábulo da casa da Santa Mãe, de 

manhã bem cedo. Tinha sido separado de sua 

mãe, que ia ser ordenhada. Ao ouvir os gritos do 

bezerro, a Mãe correu para ele, dizendo: “Espere, 

eu vou desamarrá-lo agora.” Assim dizendo, ela 

o soltou. O discípulo ficou atônito ao notar a 

expressão de grande ternura do rosto da Mãe, 

naquela hora. Viu nela a própria personificação da 

compaixão. Ah! Se pudéssemos chorar por Deus 

como aquele novilho! Certamente, Ele iria livrar-

nos de toda a escravidão do mundo.

Palavras da Santa Mãe Sarada Devi
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Parceiros que ajudam a  
construir um mundo melhor

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Betim
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