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EDITORIAL
Esse número de O Poder está repleto de 
grandes emoções. Escrevo com o coração 
batendo forte, agradecendo a Deus as bên-
çãos que nos tem concedido.

Em questão de poucos dias a Ramacrisna 
recebeu dois prêmios muito importantes. 

Um Selo que atesta a gestão e transparência 
da Ramacrisna e a coloca como uma das 
100 Melhores Organizações Sociais do 
país, uma ação do Instituto Doar e da 
Revista Época.  Estar na primeira relação 
do prêmio, quando no país são 300.000 
organizações é realmente uma grande 
conquista.  Comprimentos a Marcelo 
Estraviz e sua equipe pela brilhante ideia 
de dar visibilidade a ONGs que atuam com 
ótima gestão e transparência.  

O segundo é um prêmio internacional, o 
Great Place to Work focado em reconhecer 
bons ambientes de trabalho através do Pro-
grama de Certificação GPTW, que garante 
que as empresas e organizações com apro-
vação de pelo menos 70% dos funcioná-
rios (de acordo com a metodologia GPTW), 

tenham seus esforços reconhecidos e ga-
nhem visibilidade e reconhecimento.

Os dois prêmios têm grande significação 
para a Ramacrisna e essa colocação é ape-
nas cronológica, porque ficamos sabendo 
do Selo Doar alguns dias antes. 

Ambos os prêmios atestam a equipe qua-
lificada e comprometida que trabalha na 
Instituição. Também a participação ativa 
e envolvida das pessoas que compõem o 
Conselho Deliberativo, algumas delas con-
vidadas pessoalmente pelo nosso fundador 
Arlindo Corrêa da Silva.

Transformar vidas é proporcionar oportu-
nidades de desenvolvimento e autonomia 
para as pessoas, é torna-las independen-
te. O curso de inglês realizado em parceria 
com o Consulado dos Estados Unidos em 
Belo Horizonte retratou muito isso, quan-
do jovens de 14 a 24 anos, alunos de escola 
pública, moradores em área rural tiveram 
a oportunidade de participar de um cur-
so intensivo que abriu um novo horizonte 
para eles. Participar da formatura deles foi 

emocionante porque eles mostraram que 
o comprometimento e dedicação ao longo 
dos meses foi recompensada. Nossos agra-
decimentos à Consul Rita Rico por essa rica 
chance oferecida a esses 30 jovens.

E finalmente quero expressar a alegria de 
compartilhar esse mês de agosto com mais 
um grupo de professores e alunas da Liver-
pool Hope University. Pelo 13º ano temos 
a rica oportunidade de trocar experiências 
na área de arte e design com pessoas de 
grande competência. As crianças e jovens, 
principalmente, vivem momentos que vão 
marca-las para sempre.  

Tudo isso coroando os 58 anos de atua-
ção da Ramacrisna, promovendo sonhos e 
transformando vidas.

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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RAMACRISNA E UNIVERSIDADES CONSTROEM UM FUTURO MELHOR

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

Ao longo dos seus 58 anos a Ramacrisna 
tem desenvolvido projetos voltados para a 
diminuição da desigualdade socioeconômi-
ca das comunidades de Betim e 9 cidades 
do entorno. As iniciativas contam com apoio 
importante de instituições de ensino que 
trazem o aval científico para os projetos. 

O trabalho da instituição se tornou referên-
cia de inovação no Terceiro Setor por reali-
zar ações diferenciadas de autossustentabi-
lidade. 

LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY
A Ramacrisna é parceira desde 2004 da 
HOPE e participa do projeto Solidariedade 
Globalizada – Hope One World Project. 

Todos os anos, durante 15 dias do mês de 
agosto, um grupo de professores e alunos 
da Faculdade de Arte e Design ficam hospe-
dados na instituição desenvolvendo ativida-
des artísticas e trocando experiências com 
as crianças e as mulheres da Associação 
Futurarte.

Com as crianças, as atividades são lúdicas e 
divertidas, uma troca de culturas, idiomas 
e colaboração. Na Futurarte, o trabalho em 
conjunto visa o desenvolvimento de novas 
criações, com a visão europeia e inovadora 
das inglesas, a criatividade das moradoras 
simples de área rural de Betim e o colorido 
e a alegria do nosso país. O Brasil é o úni-
co país de língua não inglesa a participar do 
projeto e a Ramacrisna foi a instituição esco-
lhida para a atividade.

 

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 
Pensando no aperfeiçoamento de sua ges-
tão, a Ramacrisna conta desde 2008, com 
o apoio da Fundação Dom Cabral por meio 
da POS - Parceria com Organizações Sociais, 
que foi desenvolvida para ajudar Organiza-
ções Sociais a incorporar ferramentas de 
gestão em seu dia a dia com o objetivo de se 
tornarem autossustentáveis e mais atrativas 
para investimentos. Para que isso aconteça, 
a FDC oferece sua competência em gestão 
e formação de executivos para melhorar os 

resultados dessas entidades, possibilitando 
ações de maior amplitude. 

Através desta parceria foram desenvolvidas 
competências na organização, tendo alcan-
çado resultados significativamente melho-
res na obtenção de recursos, credibilidade 
junto aos parceiros, melhoria na qualidade 
do atendimento e número de pessoas bene-
ficiadas.

UNA, UNI-BH, UFMG 
O projeto Própolis - Polímeros para Inclusão 
Social é outro projeto inovador que alia tec-
nologia a sustentabilidade, tendo seu início 
em 2011. O projeto realizado em parceria 
com a Una, Uni-BH, UFMG e CDI, conta com 
o apoio da Cemig e da Fapemig - Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais e trata do problema da destinação do 
material plástico de resíduos eletroeletrôni-
cos a serem utilizados no processo produti-
vo de aquecedores solares de baixo custo, 
destinado a famílias em situação de vulnera-
bilidade econômica. 

Busca-se, com esse projeto, aliar a gestão do 
impacto ambiental de tais resíduos com a 
geração de emprego e renda para a comuni-
dade. “Esperamos agregar valor aos produ-
tos com significativa redução de custos para 
o usuário final, decorrente da participação 
de matéria prima reciclada, além dos benefí-
cios sociais e ambientais inerentes à gestão 
e o aproveitamento de resíduos” afirma a 
Professora da UNA e UNI-BH, Elizabeth Pe-
reira, coordenadora do projeto. 

A Ramacrisna vai sediar a indústria piloto 
de fabricação de aquecedores solares e de-
senvolver a Tecnologia Social. O Rotary Club 
Belo Horizonte Liberdade será responsável 
pela replicação em outros lugares em situa-
ção social desfavorável.

PUC MINAS - BETIM
Em outubro de 2016, com o patrocínio do 
Rotary Club Calgary West do Canadá e do 
Rotary Club Belo Horizonte Liberdade, inau-
gurou-se o Projeto Robótica. O objetivo é di-

fundir o ensino da Robótica como metodo-
logia educacional de ampla abordagem para 
alunos de 12 a 16 anos, moradores do en-
torno da Ramacrisna, ampliando as compe-
tências de alunos de escolas públicas, uma 
vez que exercita o raciocínio lógico, propicia 
o trabalho colaborativo, promove a interdis-
ciplinaridade e os capacita para melhores 
condições de aprendizado e de inserção no 
mercado de trabalho.

A metodologia do projeto é desenvolvida 
pela PUC - Minas Betim e conta com 4 esta-
giários da Faculdade de Sistema de Informa-
ção e com a supervisão do Prof. Fábio Mar-
tins e do Prof. Alisson R. Arantes. Segundo 
Fabio “trabalhar ao lado de uma instituição 
séria e comprometida como a Ramacrisna 
é de grande orgulho para nós da PUC Mi-
nas. Temos a instituição parceira como uma 
grande aliada no cumprimento de nossa 
missão institucional, promovendo ações e 
projetos voltados para a comunidade com 
objetivo de apoiar o desenvolvimento social 
e a formação humanística e profissional”.

 

PITAGORAS – PUC MINAS - 
BETIM
Com inicio em 2015, alunos de psicologia da 
Faculdade Pitágoras fazem estágio na insti-
tuição atendendo adolescentes aprendizes 
sob a coordenação dos professores. Os 
estagiários desenvolvem diversos projetos 
e atuam no acompanhamento psicológico 
para os alunos e funcionários. 

Já os adolescentes da Orquestra Jovem Ra-
macrisna são atendidos por estudante de 
psicologia da PUC Minas Betim desde março 
deste ano. 

Os trabalhos são feitos em grupos com o 
objetivo de alinhar o relacionamento dos 
adolescentes com a família, escola e fazendo 
sua preparação para o mercado de trabalho, 
utilizando vivências cotidianas com dinâmi-
cas e recursos lúdicos.
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RAMACRISNA E LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY

A Ramacrisna é a única Instituição Social do 
Brasil parceira da Liverpool Hope University 
em uma ação que propõe um intercâmbio 
cultural entre os dois países e que acontece 
há 13 anos.

O superintendente da Ramacrisna, Américo 
Amarante Neto, recebe desde o inicio de agos-
to uma equipe formada por 5 pessoas, sendo 
2 professores e 3 alunas  da Escola de Artes 
e Design da universidade inglesa Liverpool 
Hope University, dentro do projeto Solidarie-

dade Globalizada. 

Eles ficam hospedados na sede da instituição, 
localizada em Betim, até o final de agosto e 
desenvolvem atividades de arte e cultura com 
os alunos da Escola Bem Integral, estudantes 
de 6 escolas públicas municipais e também 
com mulheres da Associação de Artesanato 
Futurarte.

A equipe vem chefiada pelo Prof. e ceramista 
Alan Whittaker e terá também a Prof. Veroni-

ca Skrimsjo - conferencista em música. As es-
tudantes são Emily Budd, Artes criativas e de 
performance; Ellyse Garwood e Natalia Szulc 
em Belas artes. 

Momento rico em trocas culturais, criação de 
laços afetivos e possibilidade para a comuni-
dade ampliar seus horizontes e os visitantes 
vivenciarem nossa rica, colorida e diversifica-
da cultura.

Equipe da Escola de Artes e Design da universidade inglesa Liverpool Hope University formada pelos Professores Alan Whittaker e Veronica Skrimsjo e as alunas 
Emily Budd, Ellyse Garwood e Natalia Szulc.

O projeto começou há 13 anos. Eu visitei a Ra-
macrisna e o Salão do Encontro para decidir 
onde seria melhor para desenvolver projetos 
de arte e design.

O Salão do Encontro, sob os cuidados de Dona 
Noemi, estava mais bem estabelecido e de-
senvolvido. A Ramacrisna se mostrava mais 
aberta a novas ideias sob a coordenação da 
Solange e Américo. Nós tomamos a decisão de 
trabalhar com a Ramacrisna e concluímos que 
foi a melhor opção.

Toda a Ramacrisna desenvolveu e cresceu em 
tamanho. A área de artesanato prosperou 
e inspira a todos que visitam o trabalho lá. A 
associação Futurarte cresceu, fazendo uma 
grande variedade de novos produtos e desen-
volvendo novas técnicas e ideias em diferentes 
materiais, papéis, tecidos e cerâmica. Agora o 

importante é incluir novos materiais e tecnolo-
gias como o processo decorativo por transfe-
rência de impressão em cerâmicas e tecidos.

Durante os últimos 13 anos, dois professores 
e até quatro estudantes se deslocaram da Uni-
versidade Liverpool Hope para desenvolver 
ideias e aprender sobre a Ramacrisna. O Pro-
jeto está crescendo a cada ano e em 2017 os 
estudantes permaneceram um tempo maior 
para se tornarem mais autônomos e se auto 
direcionarem. Isso é muito importante no de-
senvolvimento desses alunos e os ajuda a ga-
nharem confiança.

Esperamos  que essa colaboração de beneficio 
mútuo se estenda por muitos e muitos anos. 
Sentimo-nos sempre especiais e muito bem 
vindos.

Lessandro Lessa Rodrigues foi um estudante 
de mestrado na Liverpool Hope University em 
planejamento e recuperação urbano. Ele foi a 
uma palestra e eu estava presente no Global 
Hope ou Hope One World como era chamado 
na época. As universidades completam vários 
projetos no Sri Lanka, Índia, Tibet, África, Peru 
e Filipinas. Conversamos, tivemos um bom 
relacionamento e visitamos Betim. O resto é 
história...

Grandes coisas foram desenvolvidas a partir 
de simples iniciativas. 

Alan Whittaker

Professor Associado em Design

Liverpool Hope Universty

COM A PALAVRA



NOTÍCIAS

RAMACRISNA CERTIFICA 130 ALUNOS 
Em junho a Ramacrisna comemorou a for-
matura dos cursos profissionalizantes e ofi-
cinas oferecidas gratuitamente pela institui-
ção. No dia 29 de junho foram os alunos das 
oficinas de Robótica e Informática, e no dia 
30 de junho 70 alunos concluíram os cursos 
de eletricista de instalações e mecânica de 
automóveis.

As oficinas de robótica e informática acon-
tecem há um ano e meio, fazem parte do 

CAER – Centro de Apoio Educacional Rama-
crisna e são realizados em parceria com a 
PUC Minas Betim.

Em 2017 o curso de Eletricista de Instala-
ções comemora 10 anos com 421 alunos 
formados. Já o curso de Mecânica de Auto-
móveis completa 22 anos, ao todo mais de 
1800 alunos já passaram pelo curso que já 
formou 97 turmas. 

Cursos técnicos profissionalizantes como 
os ofertados pela Ramacrisna estão sendo 
cada vez mais procurados por pessoas que 
buscam uma rápida inserção no mercado 
de trabalho. Por meio desses cursos, jovens 
e adultos têm a oportunidade de aprender 
uma profissão, se qualificarem e mudar sua 
história. 

O presidente da Ramacrisna, Dr. Expedito Martins Chumbinho, com os instrutores Gabriel Felipe, Caroline Rhaian, Ana Luiza Pires, Vitor Diniz, Clarisse Almeida e 
os alunos de uma das turmas formadas.

O professores Alan Whittaker, Cônsul Britanico, Thomas Nemes, a professora Veronica 
Skrimsjo e as alunas Natalia Szulc, Emily Budd e Ellyse Garwood e o superintendente da 

Ramacrisna, Américo Amarante Neto.

RAMACRISNA RECEBE VISITA DO CÔNSUL-GERAL BRITÂNICO 
O superintendente da Instituição Social Ramacrisna, Améri-
co Amarante Neto, recebeu no ultimo 16 de agosto, o côn-
sul Thomas Nemes, do Consulado-Geral Britânico de Belo 
Horizonte. Além de conhecer a estrutura e os projetos da 
Instituição, a visita acontece no momento em que uma equi-
pe formada por professores e alunos da Escola de Artes e 
Design da universidade inglesa Liverpool Hope University, 
dentro do projeto Solidariedade Globalizada, estão hospe-
dados na instituição. No intercâmbio o grupo desenvolve 
atividades de artes e culturas com os alunos e mulheres da 
Associação de Artesanato Futurarte, além de trabalhos com 
as crianças da Instituição. 

05



06

NOTÍCIAS

PARCERIA RAMACRISNA E EMBAIXADA DOS EUA
O programa English Access, promovido pelo Departamento de Estado americano e presente em mais de 85 países, fornece bolsas para o estudo 
de inglês para jovens carentes. A parceria firmada entre a Ramacrisna e a Embaixada dos Estados Unidos em Belo Horizonte possibilita aos alu-
nos, moradores em área rural de Betim, além do aprendizado da língua inglesa, uma rica vivencia cultural.

Projeto multidisciplinar ensina a crianças sobre os va-
lores democráticos por meio da música americana. No 
dia 05 de junho, patrocinado pelo Escritório Diplomáti-
co dos Estados Unidos em Belo Horizonte, o america-
no Wesley J. Watkins, Ph.D. em Ensino Musical esteve 
na Ramacrisna  com sua oficina “Jazz & Democracia.” 
O Dr. Wes, como é conhecido, fundou um currículo in-
tegrado à música que usa o jazz como metáfora para 
trazer a democracia americana à vida e  enriquecer o 
estudo e o ensino da história, governo, civismo e cul-
tura dos Estados Unidos. Ele inspira jovens a se torna-
rem colaboradores ativos e positivos em suas comu-
nidades. Os jovens participaram ativamente, fizeram 
perguntas e adoraram as atividades propostas pelo 
Dr. Wes. 

PROGRAMA ‘JAZZ & DEMOCRACIA’

Alunos do curso de inglês, foram os convi-
dados no dia 08 de maio da Cônsul dos Es-
tados Unidos em Minas Gerais para a exibi-
ção, em sessão exclusiva, do filme Estrelas 
Além do Tempo, indicado a três Oscars, no 

Cinemark do Diamond Mall. 

Antes da exibição do filme, a Cônsul dos 
Estados Unidos em Minas Gerais Rita Rico 
apresentou aos estudantes os principais 
elementos históricos do enredo: a Guerra 

Fria, a corrida espacial, e a segregação com 
intuito de ajudar os estudantes a entender 
melhor os conflitos reais que aparecem dra-
matizados em Estrelas Além do Tempo

VIVÊNCIA CULTURAL

Palestra do professor americano Wesley Watkins.

Alunos no Cinemark do Diamond Mall.
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No dia 2 de agosto, a Ramacrisna recebeu 
a Cônsul dos Estados Unidos em Belo Hori-
zonte, Rita Rico, como convidada de honra 
para formatura da primeira turma do Curso 
de Língua Inglesa, composta de 28 alunos.

O curso é ofertado pela Ramacrisna com pa-
trocínio do Escritório Diplomático dos Esta-
dos Unidos em Belo Horizonte, utilizando a 
excelente metodologia da Escola de Idiomas 
Number One. O curso, totalmente gratuito, 
proporciona a adolescentes e jovens com 
idade entre 14 e 24 anos, alunos de escola 

pública e moradores em área rural da cida-
de de Betim, o aprendizado da língua ingle-
sa e da cultura americana, promovendo seu 
desenvolvimento humano e profissional, 
criando novas oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho e a transformação 
social nas comunidades do entorno da or-
ganização.                                                                                           

A solenidade, com presença da família dos 
formandos, comunidadeda chefe da Seção 
Cultural da Embaixada dos EUA em Brasília 
Joelle Uzarski e do vice-prefeito de Betim Dr. 

Vinicius Rezende, transcorreu em clima de 
muita alegria e emoção. Foi apresentada 
por um grupo de alunos  a musica “Amazing 
Grace” no idioma inglês acompanhados 
pelo Sexteto da Orquestra Jovem Ramacris-
na.

Lágrimas, sorrisos, alegria e vibração foram 
a tônica da formatura.

Nossos agradecimentos ao Escritório Diplo-
mático dos Estados Unidos através da Con-
sul Rita Rico.

FORMATURA

Alunos formados nas primeiras turmas do curso.

 Mateus Barcellos, diretor da Number One Betim, Américo Amarante, Superintendente da Ramacrisna, Joelle Uzarski, chefe 
da Seção Cultural da Embaixada dos EUA em Brasília, Rita Rico, Cônsul dos EUA em BH, Solange Bottaro vice-presidente da 

Ramacrisna, Dr. Vinicius Resende, vice-prefeito de Betim e Dr. Expedito Martins Chumbinho, presidente da Ramacrisna.



NOTÍCIAS

A RAMACRISNA É UMA DAS MELHORES ONGS DO BRASIL

A Ramacrisna foi reconhecida no dia 
7 de agosto, em evento realizado em 
São Paulo, como uma das 100 melhores 
ONGs do Brasil.

O prêmio é uma edição da #melhoresOn-
gs, uma iniciativa do Instituto Doar e a Re-
vista Época. Das mais de 300 mil ONGs no 
Brasil, 1500 participaram e 100 foram sele-
cionadas como as melhores do Brasil. En-
tre associações de caridade, organizações 
da sociedade civil, institutos e fundações 
fi lantrópicas, estar entre as 100 é sinal de 
competência.

 O objetivo foi reconhecer e premiar as 
organizações que fazem um trabalho sé-
rio, premiando a gestão e transparência 
das melhores. Para o Instituto Doar, que 
valoriza os bons exemplos através de um 
Selo de Qualidade chegou a hora de criar 
um estímulo para as ONGs e uma vitrine 
para os potenciais doadores se decidirem 
a doar. ONGs exemplares merecem o re-
conhecimento e o dinheiro de doadores 

conscientes. É esse o objetivo do Prêmio 
Melhores ONGs.

A Ramacrisna se preocupa com gestão e 
seus processos e desde 2008 conta com o 
apoio da Fundação Dom Cabral no desen-
volvimento de competências em gestão e 
autossustentabilidade da organização, ten-
do desde então alcançado resultados sig-
nifi cativamente melhores na obtenção de 
recursos, credibilidade junto aos parceiros, 
melhoria na qualidade do atendimento e 
número de pessoas benefi ciadas. Colecio-
na, desde sua fundação, diversas premia-
ções renomadas, como o Prêmio Mineiro 
de Excelência da Gestão das Entidades do 
Terceiro Setor, promovido pela SEPLAG – 
Secretaria de Planejamento e Gestão de 
MG e o 1º lugar do Prêmio Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio – Educação 
de Qualidade para todos, do Governo de 
Minas.
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Silvia Daskal do Instituto DOAR, Solange Bottaro, vice-presidente da Ramacrisna, Américo Amarante Neto, superintendente da Ramacrisna e Fernando Nogueira 
da Fundação Getúlio Vargas durante entrega do Prêmio na noite de do dia 7 de agost em São Paulo.



RAMACRISNA RECEBE GRUPO MENINAS DE SINHÁ

O Grupo de Convivência da Melhor Idade, 
criado pela Ramacrisna, recebeu dia 31 de 
maio no Centro Cultural Ramacrisna, o Grupo 
Meninas de Sinhá - formado por mulheres do 
bairro Alto Vera Cruz para uma tarde de trocas 
de experiências, historias e cultura. Atualmen-
te o Grupo é composto por 24 mulheres com 
idade entre 54 e 97 anos. O objetivo principal 
do grupo é demonstrar a força, a beleza e en-

fatizar o grande potencial feminino de suas 
integrantes valorizando sua comunidade e 
interagindo com um público bem diverso que 
vão desde crianças a idosos.

Cerca de 70 pessoas do Grupo de Convivência 
da Melhor Idade da Ramacrisna participam 
de atividades artísticas, culturais e excursões 
com o objetivo de recuperar a autoestima e 
o potencial criativo. O grupo conta ainda com 

palestras que abordam temas específicos com 
profissionais da área de saúde, que orientam 
a viver com mais qualidade. 

Nessa tarde muito especial, elas cantaram e 
dançaram juntas, em um momento de alegria 
e descontração. Obrigado às professoras Mi-
chelle Queiroz e Helena Queiroz por esse lin-
do momento. 

Apresentação do grupo Meninas de Sinhá

A Ramacrisna foi eleita pela Great Place to 
Work (GPTW) como uma das melhores or-
ganizações para se trabalhar. Com essa fer-
ramenta, pretende-se de divulgar os bons 
exemplos e  estimular outras empresas a 
melhorar seu ambiente de trabalho. Uma 
forma de chamar a atenção da sociedade da 
importância de um bom ambiente de traba-
lho. 

A vice-presidente da Ramacrisna Solange 
Bottaro, declarou a importância desta con-
quista para a Instituição, que enobrece ainda 
mais o trabalho de todos que fazem parte da 
equipe. “O mesmo olhar que temos para os 

assistidos, temos para a nossa equipe. Esta 
conquista reforça nossa  ideologia e missão 
em ser referência para o Terceiro Setor”.

A certificação que foi dada através da pes-
quisa Melhores Organizações do Terceiro 
Setor para Trabalhar, da Great Place to Work 
(GPTW), tem como proposta, entender como 
estão as pessoas dentro das organizações. 
Todos os bons ambientes de trabalho da 
pesquisa são de acordo com a metodologia 
da GPTW (aprovação de pelo menos 70% dos 
colaboradores), para que essas empresas te-
nham seus esforços reconhecidos e ganhem 
visibilidade. 
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O passo mais decisivo dentro da ioga mental, segundo meu en-

tendimento, é o percebimento do véu existente entre a cons-

ciência exterior e o ser interior, este que costumo chamar de 

Alma Divina.

O termo ioga, aliás, muito conhecido nos tempos atuais, signi-

fica união com o divino. Nossa meta inicial deve obedecer ao 

seguinte traçado:

1 – O despertar para a Alma Divina.

2 – Em seguida, o acordar para o Espírito.

3 – Dois movimentos, sendo um para o interior e outro para o 

Alto. Nossa obrigação é, necessariamente, encontrar a Alma Di-

vina, quando teremos o terreno aplainado para a união perfeita 

com o Mundo Superior.

O homem físico não é senão uma máquina. A personalidade é 

qualificada como instrumento de muitas outras energias que a 

atravessam sem que experimente nenhum indício destas ativi-

dades. Sendo assim, por seu próprio dinamismo, ter contatos 

ocasionais, como por exemplo, sensações religiosas e descidas 

de forças imperfeitas. Mesmo estes fenômenos não partem de 

nossa consciência exterior, mas vivem em nós, estão conosco. 

Há ainda dois movimentos, mutuamente, complementares, que 

são:

1 – O ser interior, a Alma Divina, imprime seus próprios impul-

sos normais à consciência exterior, sendo muitos deles conside-

rados inusitados e anormais.

2 – O segundo movimento consiste na Alma Divina retirar-se da 

consciência exterior, penetrando nos planos interiores, revelan-

do seu próprio mundo e suas partes ocultas.

Feito este mergulho, estamos marcados para a vida espiritual; 

nada pode apagar o distintivo que se fixou no experimentador.

O movimento para o interior produz-se de muitas maneiras di-

ferentes. É experiência complexa que combina todos os sinais 

do perfeito mergulho. Há sensações, como:

a) a pessoa entrando em si mesmo;

b) o sentimento de alegria rumo à profundeza interior;

c) imobilidade física;

d) agradável insensibilidade.

São estes, em geral, os sinais que a consciência oferece quan-

do se retira do corpo para seu interior, sob a pressão de uma 

energia que vem do Mais Alto. Esta pressão estabiliza o corpo, 

transformando-o em suporte da vida interior, uma espécie de 

postura espontânea, forte e sem movimento. A pessoa tem a 

sensação de vagas luminosas que brotam e sobem à cabeça, 

conduzindo a inconsciência exterior e a revelação interior à Di-

vina Mãe. A esta altura, dá-se a ascensão da consciência inferior, 

dentro de todo seu sistema: mente, vida e corpo, considerados 

como receptáculos da consciência e da energia espirituais, para 

o encontro com a consciência mais vasta que esta no Mais Alto. 

Lindananda

A TRANSFORMAÇÃO ESPIRITUAL

NOS BASTIDORES

A equipe de cursos profissionalizantes é composta 
pela Coordenadora Berenice Gomes e pelos 
instrutores dos cursos: Sullivan Diniz do curso de 
Mecânica de Automóveis, Reinaldo Cesar do curso 
de Operador de Computador e Redes Locais, Sidnei 
Lemos do curso de Soldagem e Ricardo Mota do 
curso de Eletricista de Instalações. Os instrutores 
oferecem aulas teóricas e práticas dividas em 5 ou 
7 módulos sendo a disciplina de Gerenciamento 
Humano comum a todos os cursos. A coordenadora 
acompanha o trabalho dos instrutores, frequência, 
disciplina e nota dos alunos e relacionamento com a 
família e parceiros.  

PROFISSIONALIZANTES

Sidnei Lemos e Berenice Gomes, Ricardo Mota, Sullivan Diniz e Reinaldo Cesar.



Sri Ramakrishna possuía um 

maravilhoso intelecto e uma 

aguda visão interna da ver-

dadeira natureza das coisas e 

acontecimentos, e utilizando 

as ocorrências mais comuns da 

vida diária como exemplo, con-

seguia fazer que as mentes obs-

curas das pessoas mundanas 

alcançassem a profundidade 

espiritual, a beleza e a grande-

za de seus sublimes ideais. Ele 

vertia diretamente da Fonte 

cada palavra que pronunciava, 

para que chegasse à alma de 

seus ouvintes. As pessoas escu-

tavam com assombro e admira-

ção seus originais discursos so-

bre os mais difíceis problemas 

concernentes à vida e à morte, 

à natureza e origem da alma, à 

origem do universo e nossa re-

lação com Deus.

Nesta época de raciocínio cien-

tífico,  Sri Ramakrishna demons-

trou ao mundo como o Senhor 

do universo pode ser realizado e 

alcançado nesta vida, e nenhum 

outro senão ele aventurou-se 

para passar por todas as provas 

dos céticos e agnósticos para 

provar que havia alcançado a 

Consciência Divina. Aqueles 

que o viram e viveram com ele 

durante anos e o observaram 

dia e noite, declararam, ante o 

mundo, que ele era a personifi-

cação dos mais elevados ideais 

espirituais de todas as nações, 

e que quem quer que o adore 

com fé e reverência, adora nele 

a mais recente manifestação da 

Divindade.

Sri Ramakrishna provou, com 

seu exemplo, que quando há 

um desejo veemente de ver a 

Deus, está próxima a oportuni-

dade da realização da Verdade 

absoluta. Sua vida deu ao mun-

do uma grande demonstração 

de que até nesta época pode 

ser alcançada a Divindade e a 

divina perfeição pode ser adqui-

rida por aquele que é puro, cas-

to, simples e cuja devoção tem 

o calor de todo seu coração e de 

toda sua alma. 

É difícil de entender a grandeza 
da Mãe a menos que ela mesmo 
a revele. Pela graça de Sri Ra-
makrishna pode-se reconhecer a 
Divina Mãe nela.

Quem pode entender nossa 
Mãe? Mesmo grandes yogis po-
dem não a compreender, o que 
dizer dos outros. Caberia a um 
ser comum, assimilar o culto de 
uma encarnação como Sri Ra-
makrishna? A partir desse fato 
deve-se compreender que gran-
de recipiente de força a Mãe é. 
Temos visto isto, diariamente, 
com nossos próprios olhos; a 
Mãe absorveu os pecados e afli-
ções de muita gente em si mes-
ma e a redimiu. Poderia alguém 

que não fosse a própria Mãe Di-
vina possuir tal poder?

Nossa Mãe é a própria Maha-
maya. Mas tamanha é sua Maya 
que ninguém pode entendê-la. 
No interior, um oceano de reali-
zação; do lado de fora, absoluta 
calma. Que aparência simples e 
calma ela tem. Mesmo as encar-
nações não conseguem manter 
sob controle tal devoção e dis-
posições divinas. A gente pode, 
contudo, compreender um pou-
co Sri Ramakrishna através de 
algumas pistas.  Mas é, extrema-
mente, difícil entender a Mãe. 
Como ela se manteve disfarçada 
dentro de seu amor.

Ah, sua graça é sem limite. Que 
ternura para os “jivas”!  Ela sem-
pre esteve cuidando das pesso-
as, purificando-as, dando-lhes 
paz e redimindo-as!

Se você quer obter uma graça de 
Sri Ramakrishna, primeiro agra-
de à Mãe. A Mãe é, ela própria, 
a Força Primordial Suprema (Pa-
rama Prakriti). Ela tem em suas 
mãos a chave do conhecimen-
to de Brahman. A libertação, a 
bem aventurança e tudo o mais 
estão sob a guarda da Mãe. Não 
há nenhuma diferença entre Sri 
Ramakrishna e a Mãe. Pela graça 
da Mãe torna-se mais fácil obter 
a libertação.

Swami Brahmananda

SARADA DEVI

RAMAKRISHNA
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