
Ramacrisna recebe doação 
do Rotary Club BH Liberdade

Pág. 09

Ramacrisna recebe doação 
do Rotary Club BH Liberdade

Pág. 09

Uma publicação da Ramacrisna | Betim | Dezembro de 2015 | Ano LXIX| Nº 1309



A equipe da área de projetos da 
Ramacrisna ao preencher o formulário 
para participar de um edital, se deparou 
com a clássica pergunta de como 
se daria a sustentabilidade, ou seja, a 
continuidade do projeto que estava 
sendo apresentado para receber apoio.

Na reflexão para responder a questão, 
percebemos a possibilidade de 
realizarmos um levantamento sobre 
o tempo de existência das atividades 
desenvolvidas na Instituição.  E qual 
não foi nossa surpresa ao perceber que 
várias ações já existiam há décadas, 
independentes de permanecerem com 
os parceiros que deram início às atividades.  
Antes que se encerre uma parceria 
financeira, parte-se em busca de outra 
que possa dar continuidade ao projeto, 
pois não consideramos a possibilidade 
de cessar os benefícios sejam de arte, 
cultura, educação, esportes, inserção 
digital, profissionalização ou geração de 
trabalho e renda e deixar interrompido 
um processo de aprendizagem e 
desenvolvimento profissional.

E a Ramacrisna, graças ao seu fundador 
Arlindo Corrêa da Silva, foi inovadora 
ao criar na década de 70, unidades 
produtivas para gerar recursos para 
a manutenção dos custos fixos da 
organização e dar suporte quando, 
por algum motivo, faltar parceria em 
alguma atividade. Temos nesse caso um 
tempo hábil para manter o projeto até 
obtermos outra empresa para apoiar a 
ação. A autossustentabilidade financeira 

permite um atendimento ininterrupto 
e de qualidade às milhares de pessoas 
atendidas por ano, ao mesmo tempo 
em que oferece segurança a qualquer 
parceiro que dê inicio a alguma atividade 
de que esta terá continuidade, fazendo 
valer o investimento realizado por ele na 
Organização e na preparação de crianças 
e jovens para a vida.

Compartilhamos com os amigos leitores 
o resultado desse estudo que tem 
início na fundação da Ramacrisna em 
1959 e apresenta durante os 57 anos 
que transcorreram as muitas ações 
iniciadas e que permanecem ativas, 
proporcionando novas perspectivas 
de vida para crianças, jovens e adultos, 
promovendo sonhos, transformando 
vidas e promovendo o desenvolvimento 
sustentável da comunidade.

Desejamos à todos os amigos e 
parceiros Boas Festas com muito 
Amor e Solidariedade e que o novo 
ano de 2016 possa trazer um mundo  
onde generosidade e paz estejam 
presente nos relacionamentos próximos 
e distantes, entre países e raças, entre  
homens e mulheres. 

Sejamos unos com a energia divina que 
circula em tudo e em todos.

Solange Bottaro 
Vice-presidente da Ramacrisna

Editorial
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LONGEVIDADE DOS PROJETOS RAMACRISNA - 2015

56 anos 
de fundação  

da  
Ramacrisna

23 anos  
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Educacional 
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A educação era vista pelo Prof. Arlindo 
como principal instrumento para a 
transformação na vida das crianças e 
jovens, e esses 56 anos provaram a 
eficácia dessa ação. 

O CAER – Centro de Apoio 
Educacional Ramacrisna foi criado em 
1992 com o propósito de fortalecer 
essa ação, mas de uma forma lúdica 
e que conquistasse as crianças e 
adolescentes por suas atividades 
inovadoras e em constante mudança. 

Trazendo a tecnologia como um 
dos pontos fortes da metodologia, o 
CAER oferece aos alunos o que há de 
mais moderno atualmente. As aulas 
se tornam mais lúdicas e dinâmicas 
através do uso da Lousa Digital e 
da Mesa Alfabetizadora Digital, que 
auxiliam os alunos nas disciplinas 
de português e matemática, além 
de atividades que incluem fábulas, 

provérbios, cantigas de roda, trava-
línguas, entre outras. 

Outro viés importante são as ações 
de conscientização ambiental que 
permeiam as oficinais. Na Oficina 

de Artes os alunos descobrem, no 
que para muitos é “lixo”, um mundo 
de oportunidades. Garrafas pet, 
caixas de leite e suco, embalagens 
de detergente, amaciante e muitos 
outros, se transformam em porta 

EM DESTAQUE
A cada edição você conhecerá um projeto desenvolvido pela Ramacrisna.

CAER – CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL  RAMACRISNA
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trecos, caixinhas de presente e o que mais a imaginação 
puder criar. A tradição e a valorização da cultura também 
são desenvolvidas durante as aulas nos pequenos teares 
mineiros, onde são produzidas bolsas, mochilas, toucas, 
cachecóis e muito mais. Com a mesma proposta, na Oficina 
de Brinquedos as crianças utilizam a madeira de pallets 
como matéria prima para produzirem brinquedos da época 
de seus pais e avós, como peões, piorras, bilboquês e muitos 
outros. Tudo que é feito pelos alunos é levado para a casa.

Não podemos esquecer ainda da Biblioteca, que agora 
é sustentável, com mobiliário feito em pallets de madeira, 
estantes personalizadas com retalhos de tecidos e revistinhas 
em quadrinho, tudo feito pelos próprios usuários, criando 
um ambiente aconchegante e muito colorido. 

Além do espaço para leitura, há contação de histórias, teatro 
e muita diversão.

A diversificação das oficinas é uma das características mais 
interessantes e que agradam aos alunos. Arte, artesanato, 
cultura, esportes, informática, acesso à internet, biblioteca, 
comunicação e muitas novidades trabalham juntas 
interagindo e complementando as atividades. Elas favorecem 
o desenvolvimento de centenas de crianças e jovens, de 1 
escola estadual e 5 municipais a cada ano e contribuem para 
sua inserção com dignidade na sociedade.

Para frequentar as oficinas da Ramacrisna a criança precisa estar 
matriculada e frequente na escola pública, requisito esse que 
minimizou drasticamente  a evasão escolar e o trabalho infantil  
na região.
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COOPERATIVA DE ARTESANATO INOVA NO MERCADO DE VENDAS 
DIRETAS COM PRODUTOS SUSTENTÁVEIS
Diante de uma oportunidade de expansão 
de mercado e necessidade de manter a 
sustentabilidade do projeto, gerando trabalho 
e renda para as mulheres da comunidade de 
Betim, a Cooperativa de Artesanato Futurarte, 
apoiada pela Instituição Social Ramacrisna, 
vislumbrou no mercado de vendas diretas, 
uma oportunidade para fazer o seu negócio 
perpetuar, proporcionando renda extra para 
pessoas que se identifiquem com o conceito 
dos produtos e a causa social.

A Futurarte será pioneira, atuando nesta 
modalidade de vendas com foco em 
produtos artesanais sustentáveis. Além disso, 
inova também no formato de apresentar 
seus produtos. Ao contrário das empresas 
convencionais, a Futurarte utiliza um catálogo 
virtual, que será apresentado por meio de um 
tablet ou smartphone, item necessário para 

se tornar um revendedor. Esta ação vai de 
encontro ao trabalho da Cooperativa, que 
busca a sustentabilidade ambiental através da 

reutilização de materiais como: jornais, sacos 
de cimento, banners e retalhos de tecidos.

A Produtora Antenados, da Ramacrisna, 
foi selecionada e certificada entre 866 
projetos inscritos como Tecnologia 
Social pela Fundação Banco do 
Brasil. Por meio da inscrição no 
Prêmio Fundação Banco do Brasil de 
Tecnologia Social, a Produtora foi 
certificada na categoria Juventude, 
destinada à Tecnologias Sociais 

que promovam o protagonismo e 
o empoderamento da juventude,  
sendo que dos 20 projetos certificados 
nessa categoria, a Produtora 
Antenados é a única de Minas Gerais 
que foi agraciada. 

Tecnologia Social compreende pro-
dutos, técnicas ou metodologias 

reaplicáveis, desenvolvidas na 
interação com a comunidade e que 
representem efetivas soluções de 
transformação social. As Tecnologias 
certificadas passam a integrar o BTS - 
Banco de Tecnologias Sociais no site da 
Fundação Banco do Brasil, que conta 
atualmente com 850 tecnologias.

PRODUTORA ANTENADOS, DA RAMACRISNA, É CERTIFICADA 
COMO TECNOLOGIA SOCIAL PELA FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL 

Integrantes da Produtora Antenados
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A Produtora Antenados, da Instituição 
Social Ramacrisna, promoveu entre 
os dias 23 e 25 de setembro, a 4ª 
edição da Semana de Comunicação. 

Com o tema Criatividade e Inovação, 
a programação contou com 
apresentação de cases de sucesso, 
como o Instituto Beleza Natural, 

Projeto Implantando Marketing 
e o Baanko Challenge, palestras 
como “Marketing de Experiência” do 
Enrico Dias da By Brazil Balonismo 
e “Criatividade para todos!” da 
Alessandra Alkmim, além de stand-up 
comedy, oficinas e workshops. 

A Produtora Antenados teve 
sua origem no Projeto Jovens 
Comunicadores Antenados, criado 
em 2007 pela Ramacrisna e tem 
por objetivo oferecer aos jovens 
a possibilidade de se tornarem 
potenciais produtores de conteúdo 
e agentes transformadores da 
sociedade em que vivem, gerando 
trabalho e renda através da prestação 
de serviços a empresas e organizações 
sociais, produzindo reportagens, 
coberturas fotográficas e vídeos 
institucionais.

Após 10 anos de criação do projeto 
Adolescente Aprendiz, cerca de 1.341 
jovens que passaram pelo programa, 
foram inseridos no mercado de 
trabalho. Para celebrar este momento 
tão importante, a Ramacrisna realizou 
uma série de atividades lúdicas com 

os alunos participantes do projeto, 
com o intuito de criar um ambiente 
de interação e descontração entre 
os jovens participantes do projeto. 
No dia 17 de setembro, a Ramacrisna 
recebeu as empresas parceiras 
para um café da manhã especial. 

Na oportunidade, os empresários 
celebraram junto aos alunos e equipe 
da Ramacrisna e ainda receberam 
uma homenagem entregue pelos 
próprios aprendizes.

RAMACRISNA PROMOVE A SEMANA DE COMUNICAÇÃO 
ANTENADOS COM MUITA CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ COMEMORA 10 ANOS 

Representantes de empresas parceiras participaram de um café da manhã na Ramacrisna.
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No dia 25 de setembro, durante solenidade realizada na Casa da Cultura Josephina Bento, a Orquestra Jovem Ramacrisna, representada 
pelo presidente da Ramacrisna Dr. Expedito Martins Chumbinho e pelo Maestro Eliseu Barros, recebeu do prefeito Carlaile Pedrosa e da 
Presidente da Funarbe Betim, Márcia Dutra, a Comenda. 

ORQUESTRA JOVEM RAMACRISNA RECEBE COMENDA 
OFICIAL EM SOLENIDADE DA ORDEM DO MÉRITO 
ARTÍSTICO-CULTURAL DE BETIM.

FUTURARTE RECEBE PREMIAÇÃO NO FÓRUM SUSTENTAR 
2015 – 8º FÓRUM INTERNACIONAL PELO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Carlaile Pedrosa, prefeito de Betim, Expedito Martins Chumbinho, presidente da Ramacrisna, Márcia Dutra, presidente da Funarbe e Eliseu Barros, Maestro.

A Cooperativa de Artesanato 
Futurarte, apoiada pela Instituição 
Social Ramacrisna, foi premiada 
como ONG Destaque no 3º Ranking 
de Produtos, Serviços e Tecnologias 
Sustentáveis 2015, do Sustentar 
2015 – 8º Fórum Internacional pelo 
Desenvolvimento Sustentável, com 
o tema “Oportunidades: Inovações 
e Soluções Sustentáveis” realizado 
no dia 15 de outubro, na Fundação 
Dom Cabral (FDC). 

O objetivo da premiação é difundir 
técnicas que tenham potencial de 

replicabilidade, além de instigar 
inovação, economia de recursos 
naturais, reciclagem, educação do 
consumidor, entre outros benefícios. 

De acordo com a coordenadora do 
Instituto Sustentar, Jussara Utsch, 
a elaboração do ranking envolve 
critérios como utilização racional 
de recursos naturais e de matérias-
primas e insumos verdes, métodos 
de produção sustentável, inovação, 
criatividade, dentre outros.O Presidente do Instituto Sustentar de Responsabilidade 

Socioambiental e Coordenador Técnico do Sustentar 2015, 
Sr. Roberto Luciano Fagundes e a artesã Maria Alves Ribeiro, 

Diretora Administrativa da Cooperativa.
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FESTA DAS CRIANÇAS COLÉGIO ESTADUAL CENTRAL

FUTURARTE RECEBE PREMIAÇÃO NO FÓRUM SUSTENTAR 
2015 – 8º FÓRUM INTERNACIONAL PELO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Show do grupo Violeiros do Médio Paraopeba

RAMACRISNA RECEBE DOAÇÃO DO ROTARY CLUB BH LIBERDADE
No dia 10/10, a Ramacrisna recebeu 
membros do Rotary Club BH 
Liberdade para entrega das doações 
feitas em parceria com clubes  
do Canadá. 

Foram entregues 117 livros para o 
acervo da Biblioteca Prof. Arlindo 
Corrêa da Silva, uma parceria com 
o Rotary Club Calgary West, e ainda 
duas mesas e uma pia de aço inox para 
a cozinha industrial da Ramacrisna, 
em parceria com o Rotary Club Kam 
Loops West. 

As crianças ficaram encantadas com 
os novos livros! 

Na manhã do dia 8 de outubro, 30 
alunos da Escola Municipal Jorge 
Afonso Defensor com idade entre 7 
e 9 anos e alunos do CAER - Centro 
de Apoio Educacional Ramacrisna, 
participaram da festa das crianças 

promovida pelos alunos do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Central 
de Belo Horizonte em parceria com 
o Rotary Club de Belo Horizonte - 
Liberdade. Os jovens presentearam e 
preparam um lanche especial para as 

crianças atendidas pela Ramacrisna, 
além disso, doaram uma bicicleta que 
foi sorteada e entregue para o aluno 
do CAER Alex Fernandes, de 11 anos.

Membros do Rotary Club BH – Liberdade com os alunos do CAER

Os alunos do CAER no Colégio Estadual Central de Belo Horizonte. 
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A Verdade revela-se evolutivamente, a cada dia, através de vibrações 
próprias, para que suas múltiplas fases sejam reconhecidas e 
assimiladas por nossa ainda estreita compreensão, das infinitas 
grandezas de Deus, e das possibilidades da expansão de nossas 
consciências. Pois a luz aumenta na medida em que o Cristo é 
formado em nós.

A imanente e transcendente manifestação de Deus em tudo dá-
nos a dimensão de nossa pequenez humana e o quanto podemos 
ampliar, em nós, os dons gratuitos que nos foram dados como 
herança divina ainda não de todo realizada.

Percebendo o tempo sagrado que atravessamos e os raios de luz 
e fogo que descem sobre a Terra, hoje, aceleradamente, é hora do 
ser humano revestir-se do sagrado e da luz, e aprofundar-se mais 
no conhecimento e na busca da sintonia cósmica, revelada em 
cada expressão da estrada da revelação real.

O Cristo glorioso e vitorioso é a referência maior para o mundo 
que se julga moderno, mas que se apequena, perdido em dúvidas 
e direcionamentos limitados pelos frutos da materialidade ainda 
em faixa densa e descompassada do espírito. A grande luz toca 
de formas diversas as expressões dinâmicas e criativas de um 
mundo que se esforça por ser novo, sem a novidade do espírito, 

suas claridades e suas leis do amor maior. Pois o bem, a verdade 
e o fluir da vida superior dificilmente penetram ou emergem em 
meio a expressões grosseiras e inadequadas ao bem comum, fator 
de paz e de evolução.

Os caminhos dos que vão despertando para os chamados 
cósmicos, estão cheios de maravilhosas possibilidades libertadoras 
e reveladoras.

Precisamos destruir o mal e suas degradações a partir dos 
pensamentos, sentimentos, criatividades e ações, com a radiosa 
força do bem e da paz, interna e externa, chegamos aos campos 
abertos a todos que cooperam com o bem comum e resgatam 
os que se desviaram pela ignorância ou pelos apelos e maus 
exemplos dos que não percebem a luz nascendo em cada gesto 
de carinho, compreensão e ajuda. O belo, o bom e o útil estão ao 
alcance de todos e fazem germinar as realidades que promovem a 
evolução e a harmonia do mundo.

Estamos esquecidos de procurar ver Deus ou seu filho em cada 
pessoa ou em cada acontecimento corretivo que nos alerta para 
o tempo da vitória.

Célia Laborne Tavares

EVOLUÇÃO E VERDADE

Nesta edição iremos apresentar o trabalho das equipes: 
Financeiro e Prestação de Contas. O departamento 
financeiro é composto por Renata Avelar, Roberta 
Gonçalves, Cássia Souza e Ludmila Albano, elas são 
responsáveis pela administração e planejamento do uso 
dos recursos financeiros da Ramacrisna. Assim como as 
empresas, as organizações também precisam de recursos 
para executar suas atividades sociais e cumprir seus 
compromissos no seu dia-a-dia. Cabe à administração 
financeira administrar de forma eficiente esses recursos, 
geralmente escassos, otimizando seu uso de forma 
consciente e ética. 

A equipe do setor de Prestação de Contas é composta 
por quatro pessoas: Graciane Mattarelli, Jaciely Alves, 
Simone Moura e Vanda Maria. Elas são responsáveis 

por um trabalho muito importante para instituição que 
é demonstrar para a sociedade através de documentos 
comprovatórios (planilhas financeiras, extratos bancários, 
relatórios, fotos, etc.) como foi aplicado os recursos 
recebidos e os resultados alcançados qualitativamente 
e quantitativamente. Ou seja, dar transparência para as 
ações da instituição apresentando como e com o quê os 
recursos recebidos foram gastos. 

Vale destacar que toda essa tarefa difícil é cansativa para 
muitos, pois envolve a “temida” matemática é realizada 
por todo o grupo com extrema competência e orgulho, 
pois sabem que por trás de todo esse trabalho está a 
transformação de milhares de vidas e construção da 
cidadania para a inserção digna na sociedade.

Nos bastidores...

Ludmila e Roberta (de pé), Renata e Cássia (sentadas).Simone e Vanda (de pé), Jaciely e Graciane (sentadas).
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“Eu sou a Mãe dos maus, assim como Eu sou a Mãe 
dos virtuosos. Quando você estiver aflito, apenas 
diga a você mesmo: ‘Eu tenho uma mãe’. Para uma 
mãe, um filho é sempre um filho”.   

Santa Mãe

Amar a todos sem distinção

A Santa Mãe sentia que todos a ela pertenciam. 
Sempre tratava a todos com muito amor, como se 
ela fosse a Mãe de todos, sem exceção. Todos que 
vinham a Ela, sentiam seu amor sincero e eram assim 
atraídos para Ela inconscientemente. “Aprenda 
a fazer do mundo algo de seu”, Ela ensinava. 
“Ninguém é um estranho, meu filho, o mundo é 
todo seu” e novamente: “O Amor é Essencial”. Certa 

vez disse a determinada pessoa: “Deixe-Me dizer-lhe 
como amar a todos da mesma maneira. Não exija 
nada daqueles que você ama. Se você pedir algo 
em troca, alguns lhe darão mais e outros menos. 
Nesse caso, você amará mais àqueles que derem 
mais, e menos àqueles que derem menos. Assim, o 
seu amor não será igual para todos. Você ainda não 
será capaz de amar a todos com imparcialidade”. 
O amor da Mãe superava a tudo. Ao dar Seu 
amor, ela não fazia distinção entre os conhecidos 
e os desconhecidos, ricos ou pobres. Certa vez ela 
comentou que era a Mãe dos bichos, dos pássaros e 
também dos insetos. Inumeráveis foram as ocasiões 
em que as pessoas puderam experimentar seu 
amor e sentir que ela pertencia a eles.

Palavras da Santa Mãe Sarada Devi

crédito foto: Reprodução

Sri Ramakrishna não é só o maior santo da 
Índia do século 19, senão um “Mahatman”. Um 
verdadeiro Mahatman tal como é descrito no 
Bhagavad Gita (7.19) é aquele que, havendo 
realizado o Absoluto, percebe a Existência 
Divina em todos os objetos animados e 
inanimados do universo. Seu coração e sua 
alma jamais se apartam de Deus. Vive em um 
estado de divina consciência e as qualidades 
divinas fluem constantemente de sua alma.

 

Não deseja a fama, nem o poder, nem a 
prosperidade mundana. Um verdadeiro 
Mahatman não está ligado ao seu corpo nem 
aos prazeres dos sentidos; é um Deus vivente; é 
absolutamente livre e sua natureza interna está 
iluminada pela radiante luz da sabedoria Divina, 
seu coração transborda o Amor Divino. Sua alma 
é o campo de atividade do Todo Poderoso. Seu 
corpo e mente são o instrumento da vontade 
Divina. Sri Ramakrishna foi um verdadeiro 
Mahatman desta classe.

  

Esta grande alma manifestou suas qualidades 
Divinas e viveu na consciência Divina a cada 

momento da sua existência na terra; e hoje 
milhares de pessoas prostram-se ante o seu 
retrato e o adoram como a mais recente 
manifestação da divindade. Todo aquele que 
tiver ouvido a referência de sua mui assombrosa 
vida, sente em sua alma que Sri Ramakrishna é a 
manifestação do perfeito Ideal da humanidade.

 

Fez sua aparição em uma obscura parte de 
Bengala, onde passou sua primeira infância. 
Porém, sua juventude e vida adulta as passou 
perto de Calcutá, capital da Índia britânica, 
cidade tão cosmopolita como Londres, Nova 
York ou qualquer outra cidade do mundo 
civilizado. Calcutá era o centro de educação, 
refinamento e conhecimento científico da 
época. Sri Ramakrishna permitiu que as 
mentes céticas dos estudantes e professores 
de colégios e universidades, bem como as 
de pessoas mundanas ilustradas de ambos 
os sexos, viessem até ele e se colocassem em 
contato direto com a espontânea e radiante 
luz da sabedoria divina que brilhava com plena 
glória através de sua forma suave e terna, como 
a de uma criança.

Sobre Sri Ramakrishna

crédito foto: Reprodução
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Muitas pessoas se perguntam se os tempos 
proféticos previstos no passado são 
chegados. Muitos, entretanto, têm dúvidas 
quanto a estas profecias. 

Enquanto alguns procuram por sinais 
que identifiquem os novos tempos, os 
demais outros que não crêem nestas 
coisas, pensam que tudo o que ocorre 
hoje é circunstancial e está relacionado 
ao caminhar das gerações e ao avanço 
tecnológico e científico. 

Mesmo assim é preciso atentar um pouco 
mais para os sinais significativos do que 
ocorre na face da Terra e sobre estas 
grandes questões que os povos e as nações 
vivem neste momento muito específico 
de sua história. Não é preciso ser religioso 
nem profeta para ver que muitas questões 
complexas tomaram forma em todos os 
seguimentos da vida na Terra, enquanto 
que grupos procuram organizarem-se 
para criar condições mais adequadas de 
sobrevivência e reivindicar seus direitos.

Há muitos conflitos em muitos lugares e 
ao que parece, as pessoas não estão muito 
interessadas em resolver estes problemas, 
enquanto que princípios escorados 
no fanatismo, seja ele materialista ou 
doutrinário, é que costumam ditar os rumos 
das nações e dos grupos organizados, 
em detrimento de atitudes mais sóbrias 
e de um pensamento mais humanitário e 
mais harmônico, que venha contemplar a  
todos igualmente.

O grande sábio da Índia Sai Baba, quando 
perguntado a respeito destes tempos 
e do acirramento da maldade humana, 
respondeu sem titubear que não há mais 
maldade no mundo de hoje do que havia 
anteriormente. O que há, disse, é mais luz 
e, sendo assim, o que estava oculto aos 
olhos de todos passou a ser visto. É como 
se você estivesse em um quarto cheio de 

entulho com pouca luminosidade. Você 
não vê quase nada direito, mas se colocar 
uma lâmpada mais forte ali verá com mais 
nitidez e então perceberá a grande sujeira 
que ronda por toda a parte, a qual, jamais 
imaginaria que estivesse no atual patamar. 

Os sinais que vemos hoje, principalmente 
quanto ao caráter humano não se trata 
de algo recente. Como disse Sai Baba, 
esta distorção é antiga e acompanha o ser 
humano há milênios. Com a luz dos novos 
tempos ela se torna bem visível e pode ser 
notada com clareza por todos e então passa 
a ser obrigada a tomar também novos 
rumos, mais condizentes com a consciência 
exigida pelo momento.  Acreditamos que 
Sai Baba tem razão. 

Todos os meios científicos e o 
conhecimento que possibilitaram o 
avanço da humanidade são como luzes 
que iluminam as mentes das pessoas, mas 
que podem ser utilizados tanto para o bem 
quanto para o mal. O caráter de cada um 
é que vai conduzir corretamente as coisas 
e mostrar o verdadeiro potencial de cada 
um, segundo a sua consciência. Além disto, 
esta mesma grande força que impele a 
inteligência humana para criar, também 
impulsiona todo o planeta e todos os 
reinos da natureza rumo a um novo tempo 
e às transformações que são necessárias ao  
seu equilíbrio. 

Por isto achamos que há crises e, de fato, as 
estamos vivendo, mas há também soluções. 
E estas últimas surgem sempre quando 
a necessidade de uma transformação se 
torna iminente.

É preciso que saibamos que a consciência 
que move os seres humanos cria um 
campo de energia que afeta fortemente 
a própria condição de vida na Terra. E da 
mesma forma que a consciência humana 
que é focada no mal produz desajustes, 

se ela passa a ser conduzida para uma 

condição mais elevada de vida, também 

atua produzindo um campo energético 

planetário de elevada estatura, permitindo 

que ela possa ser instrumento de 

significativas mudanças em todos os níveis.

Quando a luz, sinal destes novos tempos, 

brilha mais forte produz eventos, porque 

mostra os males com maior incidência e 

objetividade, o que vem exigir também 

novas atitudes e novos momentos na Terra. 

Estes sinais delimitam os princípios cruciais 

de transformação e, evidentemente, 

mostram desconfortos e revoltas, por causa 

das condições que passam a ser expostas e 

pelo seu forte impacto emocional. 

Vemos que esta luz percebida por Sai Baba é 

verdadeira e provoca mesmo a iluminação. 

O que ocorre é que nem sempre aquilo 

que é iluminado tem bom aspecto para 

ser observado e daí vem o impacto e os 

grandes eventos que são necessários para 

uma nova percepção da vida.

É, pois, perceptível que todo o nosso 

planeta parece hoje estar sofrendo deste 

tempo de mudanças e deste impacto 

propulsionador de transformações.  E isto é 

bom. Nós que estamos no dia-a-dia, quase 

sempre não percebemos as razões que 

conduzem o fio dos acontecimentos em 

todos os lugares, mas percebe-se que estes 

estão claramente sinalizando para uma 

nova postura ética planetária para reger 

todas as nações e povos, uma vez que o 

que se tem visto não corresponde ao que 

a grande maioria deseja e nem é capaz de 

trazer segurança, felicidade ou bem estar 

para mais ninguém.   

J.A. Fonseca  
Conselheiro da Ramacrisna   

Os ‘tempos’ esperados são chegados
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