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EDITORIAL
A Ramacrisna está completando 58 anos 
de atividades ininterruptas. Quando o fun-
dador Arlindo Corrêa da Silva pensou, so-
nhou, planejou iniciar esse trabalho, jamais 
poderia imaginar o alcance que sua obra de 
amor teria. Ou talvez sim, seu coração, que 
durante sua vida, vibrou  intensamente em 
favor do ser humano que sofria no corpo 
e na alma, devia perceber que a semente 
plantada com muito esforço e muita luta, 
iria vingar, se reproduzir e criar plantas for-
tes que atravessariam décadas.

Porque o amor foi o sentimento maior que 
criou, construiu, transformou vidas, milha-
res de vidas, nesses 58 anos. Dificuldades 
existiram muitas, mas foram superadas 
pela fé em Deus, pelo trabalho árduo e a 
certeza que a centelha divina está presente 
em todas as pessoas e basta uma oportuni-
dade para que ele se transforme.

A Ramacrisna iniciou este ano inaugurando 
um belíssimo espaço para a preparação dos 
Adolescentes Aprendizes, graças a parceria 
com o Governo do Japão, que mais uma 
vez confiou na seriedade e competência da 
instituição. Um projeto importante que pre-
para para entrada no mercado de trabalho 
adolescentes a partir de 14 anos, projetan-
do um futuro digno e produtivo para eles.

Outra ótima noticia é a parceria iniciada em 
março com o Consulado dos Estados Unidos 
em Minas Gerais. Um curso de inglês para 
preparar jovens moradores em área rural 
para o mercado de trabalho e para a vida. 
E como sempre, a Ramacrisna convidou um 
parceiro de excelência para justificar essa 
importante parceria e também explicitar o 
respeito que tem por seus alunos. A Escola 
de Idiomas Number One será a responsável 
pela metodologia do curso. 

Nossos caros leitores e leitoras poderão 
conferir essas e outras notícias nas paginas 
seguintes. E na pagina central apresenta-
mos o resultado das numerosas atividades 
desenvolvidas em 2016 com números sur-
preendentes, e claro com a qualidade que é 
a marca registrada da Ramacrisna.

Convidamos a todos os parceiros, colabo-
radores, voluntários e amigos a caminha-
rem conosco mais esse ano e que juntos 
possamos continuar transformando vidas 
e construindo um país melhor para todos 
vivermos.

Nosso obrigado a todos os que possibilita-
ram obter as conquistas em 2016.

Solange Bottaro

Vice-presidente da Ramacrisna

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.02
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FÁBRICA DE TELAS

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

A Fábrica de Telas de Arame Ramacrisna, 
criada na década de 70 pelo fundador da 
Ramacrisna, Arlindo Corrêa da Silva, tornou 
a Organização conhecida no Brasil como 
instituição do Terceiro Setor referência em 
projetos de autossustentabilidade. Essa pro-
posta inovadora para a época, teve o intuito 
de tornar a Ramacrisna mais independente, 
uma vez que os resultados financeiros obti-
dos com a Fábrica são inteiramente destina-
dos para os projetos sociais. Assim, é possí-
vel manter a qualidade do atendimento às 

crianças e adolescentes acolhidos pela Ins-
tituição. Atualmente 40% das despesas com 
as atividades sociais desenvolvidas pela Ra-
macrisna são cobertas pelos resultados da 
Fábrica de Telas. 

As Telas Ramacrisna tem como mercado 
além de Minas Gerais, todos os estados 
do Brasil e utiliza matéria prima da Belgo 
Bekaert, sinônimo de qualidade. 

Em 2012 a Fábrica teve seu espaço físico 
triplicado, passando a ter 900m² de área 

construída, quatro máquinas, totalmente 
automatizadas, modernas e altamente efi-
cientes, com alto desempenho e grande 
produtividade, que se somaram as quatro 
semiautomáticas já existentes, tornando 
possível atender grandes pedidos em tempo 
recorde e com o mesmo cuidado de sempre 
no atendimento aos seus clientes.

Para conferir os produtos e serviços ofereci-
dos, acesse www.telasramacrisna.com.br
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PROJETO FUTURO PROMISSOR
Enquanto alguns pais tiveram dificuldades 
para comprar o material escolar dos filhos, 
as crianças atendidas pelo Centro de Apoio 
Educacional Ramacrisna - CAER ganharam um 
grande presente.O Rotary Club BH Liberdade 
entregou cerca de 450 kits de material escolar 
para as crianças atendidas pela Ramacrisna. 
A ação faz parte do Projeto Futuro Promissor 

desenvolvido com o objetivo de possibilitar a 
essas crianças o acesso à escola, afastando-as 
das drogas, marginalidade e gravidez precoce. 
O Projeto, que acontece desde 2011, é desen-
volvido pelo Rotary Club BH Liberdade e já 
atendeu mais de 1.340 alunos.Os componen-
tes do Clube arrecadam fundos para a com-
pra de kits de material escolar para os alunos 

de escolas públicas da área rural da cidade 
de Betim (MG), pertencentes a famílias em 
situação de vulnerabilidade social e pessoal. 
Cada kit contém uma mochila, sete cadernos, 
lápis preto, borracha, régua, tesoura, lápis de 
cor, apontador, cola branca e 250 folhas de 
papel A4, para iniciar as aulas.

Alunas do CAER mostram as mochilas com os materiais recebidos pelo 
Rotary Club BH Liberdade

Entrega de materiais feita pelos membros do Rotary Club BH Liberdade
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RESPONSABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DA MÚSICA
A Ramacrisna, em parceria com a Superin-
tendência Regional do Trabalho, desen-
volveu uma solução inovadora: através 
do Programa Adolescente Aprendiz, foi 
criada uma nova modalidade de curso, o 
Aprendiz na Música. Através do programa, 
empresas que precisam contratar jovens, 
mas não tem como absorvê-los em seu 
quadro funcional; podem inscrevê-los na 
Orquestra Jovem Ramacrisna, introduzin-
do-os no universo da música instrumental.  
A vice-presidente da Ramacrisna, Solange 

Bottaro explica, que se a empresa precisa 
contratar para cumprir a lei, mas ao mes-
mo tempo não tem onde inserir este jovem, 
a Ramacrisna apresenta uma solução ao 
transformar estas vagas em oportunida-
de de profissionalizar musicalmente este 
adolescente que é inserido no  universo da 
música e passa aprender um instrumento 
e ampliar o seu horizonte cultural”, diz So-
lange, que ainda completa: “Este é o sonho 
de muitas pessoas: receber salário para es-
tudar música. O que estas empresas estão 

gerando de oportunidade é algo único”.

Por meio do programa, estes jovens, além 
dos cursos obrigatórios do Programa Ado-
lescente Aprendiz do Governo Federal, par-
ticipam de aulas teóricas e práticas de mú-
sica em instrumentos de corda e sopro; e, 
ainda, fazem parte da Orquestra Jovem Ra-
macrisna, fundada há 11 anos, e que conta 
com a regência do maestro Eliseu Barros. 

Adolescentes aprendizes que integram a Orquestra Jovem Ramacrisna.

NOTÍCIAS



RAMACRISNA PARTICIPA DO ENCONTRO DE EMPREENDEDORES 

Passaram pelo stand o Prof. Eugênio Batista, pró-reitor da Puc, o vice-prefeito Dr. Vinícius Resende acompanhado da esposa Pollyana, 
o prefeito Vittorio Medioli com a primeira dama Laura e o Secretário de Desenvolvimento Econômico Rômulo Veneroso.

A CDL Betim e a PUC Minas Betim promoveram nos 
dias 7 e 8 de março o Encontro de Empreendedo-
res - desafios e oportunidades para a geração de 
negócios. A ideia do evento como um todo é reunir 
lideranças para discutir as tendências do mercado 
por meio de palestras com grandes nomes do em-
preendedorismo, estudos de casos de sucesso, e 
um espaço para Mostra Empresarial.

A Ramacrisna foi convidada pelo Conselheiro José 
Barbosa- Presidente do CDL a participar do evento 
com:

- Abertura com a Orquestra Jovem Ramacrisna

- Brindes da Futurarte para os 12 palestrantes

- Cobertura do evento pela Antenados Produtora

- Estande para divulgação do Projeto Adolescente 
Aprendiz.

FIAT – NOVO PARCEIRO ADOLESCENTE APRENDIZ

A mais recente empresa a estabelecer parce-
ria com a Ramacrisna para execução do Pro-
grama Adolescente Aprendiz é a montadora 
FCA – Fiat Chrysler Automobiles de Betim.  
Todos os adolescentes são selecionados en-
tre os moradores da comunidade do Bairro 

Teresópolis, ambiente de alta vulnerabilida-
de, localizado em frente a fábrica da Fiat.
Dessa forma, esses jovens terão a oportuni-
dade excepcional de transformar suas vidas 
e de suas famílias, descortinando um novo 
horizonte de cidadania, aumento da esco-

laridade e valorização pessoal. Inicialmente 
foram contratados 119 adolescentes, meni-
nos e meninas, que terão a primeira oportu-
nidade de se inserir no mundo o trabalho.

Aprendizes contratados pela FCA – Fiat Chrysler Automobiles.
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NOTÍCIAS

PARCERIA GOVERNO DO JAPÃO E RAMACRISNA

A Ramacrisna inaugurou no dia 17 de fe-
vereiro o novo Centro de Estudos do Ado-
lescente Aprendiz. A construção do novo 
espaço só foi possível graças à doação de 
recursos do governo japonês e contou com 
a presença do Cônsul-Geral, Tsuyoshi Yama-
moto, do Consulado Geral do Japão no Rio de 
Janeiro para a solenidade de inauguração. 
O Governo do Japão investiu cerca de R$ 
236 mil reais na construção de uma nova e 
moderna escola para o projeto Adolescente 

Aprendiz. Parceiro em outros projetos da Ra-
macrisna, o governo japonês auxiliou tam-
bém na construção da Escola de Mecânica de 
Automóveis em 2008, visando sempre favo-
recer a inclusão social, a cidadania e a profis-
sionalização da população jovem da região. 
O novo prédio tem 672 m², com dois pa-
vimentos. Ao todo são quatro salas de 73 
m² cada uma beneficiando 120 alunos. “No 
novo espaço iremos oferecer melhores con-
dições de trabalho para os professores e 

mais conforto para nossos alunos. As salas 
têm ainda um viés de sustentabilidade com 
iluminação natural durante o dia, e para ati-
vidades noturnas terá iluminação utilizando 
lâmpadas de led e foram planejadas para 
receber ventilação natural, reduzindo ainda 
mais o consumo de energia elétrica”,explica 
Solange Bottaro, vice-presidente da Rama-
crisna.

O vice-prefeito de Betim, Dr. Vinicius Resende, Solange Bottaro, vice-presidente da Ramacrisna, Sr. Tsuyoshi Yamamoto, cônsul-geral do Japão, Américo 
Amarante, superintendente da Ramacrisna e Dr. Expedito Martins Chumbinho, presidente da Ramacrisna.

Discurso do Sr. Tsuyoshi Yamamoto, cônsul-geral do Japão.
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PARCERIA COM CONSULADO DOS EUA E NUMBER ONE

Uma parceria muito especial, da Ramacris-
na com o Consulado dos Estados Unidos 
em Minas Gerais,visa proporcionar a ado-
lescentes e jovens com idade entre 14 e 24 
anos, em situação de vulnerabilidade social 
de Betim o aprendizado da língua inglesa 

e da cultura americana, promovendo seu 
desenvolvimento humano e profissional, 
criando novas oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho e a transforma-
ção social nas comunidades do entorno 
da organização.Para que o aprendizado 

seja em nível de excelência a Escola de 
Idiomas Number One – Betim, foi escolhi-
da para executar a metodologia do curso. 
Grandes parceiros abrindo o ano de 2017 
com uma ação conjunta que gera conheci-
mento, informação e transformação social.

Alunos das turmas de inglês.

NOS BASTIDORES

A equipe de manutenção é composta por 
Ceir Silva, José Fernandese José do Carmo. 
Ceir e José Fernandes, são responsáveis por 
manter tudo em ordem aqui na Ramacrisna. 
Consertos, Instalações, reparos, pintura, 
ajuda nas obras entre tantas outras coisas 
fazem parte da rotina diária. Um trabalho 
de grande valor visto o tamanho da área 
que a Ramacrisna e do número de pessoas 
que circula por aqui diariamente. Já o José 
do Carmo, Zézinho como é conhecido, cuida 
e mantem a Ramacrisna cada dia mais bela 
e florida. Ele planta, rega, aduba com tanto 
carinho que o resultado são jardins lindos, 
cheios de vida. José do Carmo, José Fernandes e Ceir Silva.

MANUTENÇÃO
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O Ocidente transformou toda a mente 

humana. Tem arrebatado numerosas coi-

sas da natureza. Os segredos que a ciên-

cia nos oferece não foram dados, foram 

arrancados, um a um a um, arrebatados, 

violando, não poucas vezes, a natureza, 

forçando-a a abrir as portas dos seus 

mistérios.

A ILUMINAÇÃO não podemos adquiri-la 

desta maneira. É uma graça é uma dádi-

va. É um presente dos céus. Quem nos dá 

este presente? DEUS. E você e nem nin-

guém tem a força de arrancá-la de SUAS 

mãos. Primeiro você tem que seguir os 

caminhos do reino de Deus e sua justiça, 

sentir o seu próximo, viver ombro a om-

bro, com o seu irmão, sofrendo injustiças 

e purificando-se, no calor das vibrações 

superiores que penetram em você e o 

deixam puro, maravilhoso, santificante.

E como tem sido bem sucedido com as 

coisas materiais, pensa que o mesmo 

pode acontecer também com o divino. 

Não mede a diferença existente entre um 

e outro. Um é criado e o outro é o Cria-

dor. Um não pode ser invadido porque 

não sabe o lugar de sua residência; não 

poderá ferir seu coração, com a sua baio-

neta de aço, porque ele não revela sua 

posição. 

Mas, não havendo esforço - você flutua, 

como uma nuvem. Quando você não 

tem meta, não há esforço. Você não quer 

nada, como a tensão poderá lhe atacar? 

Onde a neurose? Quando você se sente 

feliz com o mundo quando aceita as coi-

sas como elas são – sem querer mudar 

nada – quando seu companheiro deixa 

de cumprir com suas obrigações dentro 

do Monastério e isso não lhe altera nem 

um cabelo de sua cabeça, quando se sen-

te caluniado por aqueles que estão traba-

lhando com você e nem por isso TORNA-

-SE DESCRENTE daquilo que está fazendo, 

quando fica aparentemente sozinho e 

continua em sua estrada, você é transpor-

tado para uma dimensão de ser diferen-

te. Descobre assombrado, que as portas 

nunca se fecharam jamais se fechariam! 

O mistério divino acompanha-lhe. Nunca 

se afastou. Não pode estar longe porque 

você faz parte dele, você acredita nele, 

você tudo espera dele, você não fere e 

nem mata os mais lindos sonhos dos que 

sempre estiveram bem junto de você, fi-

nalmente, onde quer que você vá, o mis-

tério move-se com você... É espantoso. É 

encantador. O progresso não é impulso 

dos audaciosos, mas para os que se vol-

tam para o bem da coletividade, para o 

atendimento do coração que ama, e que 

gostaria – até o momento de perecer – de 

desaparecer da vida – dela sair, dando-se, 

doando-se, para alegria de Deus...

É preciso subir na onda. Sentir a beleza 

das alturas. Então surge a vida real, onde 

quer que a realidade esteja acontecen-

do, não há necessidade da ajuda de nin-

guém. Mas, esta é uma paisagem maravi-

lhosa, tem o encanto dos grandes transes 

musicais – mas é muito difícil encontrá-

-las quando marchamos com propósitos 

delineados, porque não resistimos à ten-

tação de supor que estamos ajudando, 

pensando que algo estamos fazendo e 

somos insubstituíveis, porque quando 

agimos assim estamos criando o ego ou 

egos, estamos presos à mente das diver-

sidades reluzentes que cegam pelo seu 

brilho, mas nos levam à profundidade do 

sofrimento que nos decompõe em áto-

mos e estes se dividem em numerosas 

outras parcelas, cada qual com seu desti-

no, trazendo-nos a dor de quem marcha 

mas não sabe para onde...

Olhamos o nascer do sol, olhamos uma 

flor se abrir, trescalando seu perfume 

inigualável, olhamos a lua e ficamos ena-

morados dos seus raios misteriosos, su-

gadores, criadores de fantasmas e de pai-

xões, acalentadores de sonhos e ilusões, 

e tudo isso de repente pode descer sobre 

nós – segundo a direção de nossa mente 

– descobrindo nestes momentos inten-

sos de agitação d’alma que sua própria 

respiração é divina; e descobrimos que é 

com o buscar, mesmo quando estamos 

errados, que encontramos o não-buscar, 

com a mente – chegamos a não-mente. 

Se um dia, sentir-se tentado a ensinar a 

alguém, diga sempre que está falando 

sobre DEUS. Sobre consciência. Sobre 

amor. Sobre dar-se.

E faça o outro sentir, que aquilo que você 

fala, ainda é uma corrida à realidade. Não 

se prevaleça desse instante, para decan-

tar aquilo que você não representa. Você 

não alcançou, mas poderá compartilhar 

de tudo isso a qualquer momento.

No Ocidente, você olha para o homem e 

ele está cansado de si mesmo. Quer uma 

ponte. Quer comunicar-se com alguém 

que lhe ofereça a felicidade. No Ocidente, 

o homem dá graças ao sono porque es-

quece de si mesmo. Cansou da socieda-

de. Cansou dos prazeres que, por alguns 

instantes, o retiravam do mar das amar-

guras e posteriormente tudo voltava ao 

mesmo estado. Só resta, agora, a trans-

formação do mundo. Não há leste nem 

oeste, não há norte e nem sul. Somos 

todos filhos de Deus e da mesma Pátria. 

Meu lema, nosso lema, deve ser o AMOR. 

É a única coisa que salva.

Lindananda

A POESIA DA VIDA



Sri Ramakrishna é uma Encar-

nação Divina. Ele assumiu a 

forma humana em 1836 e viveu 

cinquenta anos entre nós. Des-

de muito jovem manifestou, em 

várias oportunidades, sua laten-

te divindade. Praticou todas as 

religiões do mundo: Hinduísmo 

- com seus inumeráveis cami-

nhos de devoção, yoga e conhe-

cimento; Islamismo - religião da 

devoção a Deus sem forma, Alá; 

Cristianismo - religião da devo-

ção na qual, pelo amor ao filho 

do divino Pai, o devoto o adora 

e glorifica; e o Budismo - religião 

do amor universal e da comple-

ta cessação de toda espécie de 

sofrimento. Todos esses cami-

nhos foram percorridos por Sri 

Ramakrishna e outros ainda, 

que não são muito conhecidos. 

Ao final de suas práticas espi-

rituais, por indicação da Divina 

Mãe, foi iniciado no supremo 

misticismo da Vedanta - cami-

nho do monismo puro, e se 

uniu, definitivamente, ao Um 

sem segundo (Suprema Reali-

dade). Anteriormente, o Mestre 

realizou Deus pessoal com dife-

rentes formas, a quem chamou 

de Divina Mãe, que o conduziu 

à realização de Deus impesso-

al e, por último, à união com 

Deus transcendental. Para cada 

prática espiritual, a Divina Mãe 

o conduziu a um mestre, ou 

mestra, que tivesse praticado 

um determinado caminho e re-

alizado o Ideal correspondente. 

Pela misericórdia divina o as-

pirante espiritual, com seu eu 

purificado e transformado, rea-

liza Deus sob o aspecto pessoal 

e impessoal. Mas para unir-se 

com o Deus transcendental, 

Brahman - dos seguidores do 

monismo, e se diluir n’Ele, é 

necessário que o eu individual 

tenha desaparecido por com-

pleto. Quando o ser individual 

cruza as barreiras de tempo e 

espaço vai além da causalidade, 

torna-se divino e se une com 

Deus transcendental. “Então, 

o bem-aventurado realiza que 

Deus está em tudo, que está 

nele, e que não há nada que 

não seja Deus.”

Sri Ramakrishna, certa vez disse: 
“Sivarupejiva seva”, isto é, sirva 
ao homem, vendo Deus dentro 
dele. A Santa Mãe traduziu este 
ensinamento em ação e aconse-
lhava aos demais fazer o mes-
mo. Quando SwamiVivekananda 
inaugurou, com este espírito, 
centros para o Serviço dedicado 
à humanidade, alguns protes-
taram dizendo que Ele estava 
introduzindo algo diferente da 
vida e ensinamentos de Sri Ra-
makrishna.  A Santa Mãe replicou 
que a atitude do Swami estava 
de pleno acordo com os ideais de 
Ramakrishna, e se existia alguém 
que havia compreendido os ensi-
namentos de Ramakrishna, esse 
alguém era SwamiVivekananda. 
Assim, Ela silenciou os protestos 
para sempre. 

Certa vez, Ela visitou um lar de 
viúvas que era administrado pela 

Missão Ramakrishna em Bena-
res e comentou: “Ao servir essas 
senhoras desamparadas, esta-
mos servindo a Deus. Ah! Que 
trabalho maravilhoso estes me-
ninos estão fazendo!”. Em outra 
ocasião, Ela disse sobre a mesma 
instituição: “Tudo isto é o desejo 
Dele! Ele sabe bem como conse-
guir que Seu plano seja execu-
tado e também através de qual 
Obra consegui-lo”. A Santa Mãe 
ensinou que o mundo pertence 
ao Senhor e que devemos servir 
aos outros da melhor forma que 
pudermos. “O propósito de nos-
sa vida somente é atingido quan-
do somos capazes de dar alegria 
a alguém”.

A Santa Mãe sempre ensinava 
que não devemos culpar as ou-
tras pessoas pelo nosso próprio 
sofrimento, mas sim, tentar olhar 
para dentro de nós mesmos. Ela 

nunca Se perturbava sob qual-
quer circunstância e estava aci-
ma da tendência inerente ao ser 
humano de culpar os demais. 
“Sofremos devido ao resultado 
de nossas próprias ações. Assim, 
ao invés de culparmos os demais 
por tais sofrimentos, deveríamos 
orar a Deus e, entregando-nos 
inteiramente à Sua Graça, deverí-
amos suporta-los pacientemente 
em qualquer circunstância”. 

Certa vez, perguntaram a Sri 
Ramakrishna como poderíamos 
saber se uma pessoa havia rea-
lizado Deus. Ele respondeu: “Se 
você encontrar alguém que não 
seja egoísta, que ame a seus se-
melhantes e se preocupe bastan-
te com o bem-estar de todos, ali 
você vai encontrar a verdadeira 
Realização de Deus”. 

SARADA DEVI

RAMAKRISHNA
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