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 Durante 60 anos o Instituto 
Ramacrisna buscou aprimorar 
seu projeto de gestão certo de 
que o progresso e a excelência na 
realização das atividades de arte, 
cultura, educação, profissionalização 
e assistência social seriam 
melhoradas e beneficiariam maior 
número de pessoas. 
 Seu projeto de autossustentabilidade 
iniciado em meados da década de 70 
com a abertura da Fábrica de Telas 
de Arame Ramacrisna, foi ousado e 
inovador, possibilitando, juntamente 
com o aperfeiçoamento dos 
processos de gestão, um impacto 
significativo em termos qualitativos 
e quantitativos no contexto de 
atuação do Ramacrisna. A decisão 
de buscar sempre a excelência em 
todas as realizações foi definitiva na 
construção da história do Instituto.
 Essa trajetória, percorrida com 
muito trabalho e dedicação, acertos 
e erros, promoveu aprendizados 

e levaram o Ramacrisna a ousar 
e inovar novamente. Com apoio e 
incentivo da Fundação Dom Cabral, 
foi criado o GIP – Gestão de Inovação 
em Projetos Ramacrisna. Esse novo 
departamento irá compartilhar 
com empresas, poder publico, 
organizações e investidores sociais 
a expertise desenvolvida durante as 
seis décadas de atuação do Instituto.
 Nas paginas seguintes de 
O PODER os leitores poderão 
se inteirar melhor O Instituto 
Ramacrisna acredita na importância 
e urgência das Organizações Sociais 
profissionalizarem sua gestão 
como forma de perenizar suas 
ações. Ter claro e transparente para 
toda a sociedade suas atividades 
financeiras, prestação de contas, 
contabilidade, entre outros, 
demonstrando com indicadores 
como as atividades desenvolvidas 
tem impactado as vida dos 
beneficiados. 

 E ao mesmo tempo o GIP – 
Gestão de Inovação em Projetos 
Ramacrisna, constituirá uma 
nova fonte de recursos para 
a autossustentabilidade das 
atividades desenvolvidas. O 
Instituto Ramacrisna fica honrado 
por compartilhar este aprendizado 
e agradecido a todos os parceiros, 
apoiadores, colaboradores que 
acreditaram na Organização e 
ajudaram a construir essa história de 
muita luta e grandes conquistas. 

EDITORIAL

Solange Bottaro • Vice presidente 

O Poder é uma publicação, cujo 
objetivo é divulgar as atividades 
de promoção do ser humano 
desenvolvidas pelo Instituto 
Ramacrisna em 11 cidades da 

região metropolitana de Belo 
Horizonte. Propõe-se ainda 
a divulgar os ensinamentos 
de Sri Ramakrishna e seus 
discípulos. 
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 Sempre imaginei que o paraíso 
fosse uma espécie de Biblioteca”, 
a citação célebre do escritor Jorge 
Luís Borges, reflete bem o que a 
comunidade da região de Vianópolis 
de Betim, encontra na Biblioteca 
Arlindo Correa da Silva. Com 194 m², 
possui acervo de literatura infanto-
juvenil e adulto com mais de 5.000 
livros. Por lá a leitura é uma ferramenta 
de transformação e crescimento, 
e por isso entre seus diferenciais 
a Biblioteca do Ramacrisna tem 
como principal característica não 
se restringir a paredes, um vez que 
possui vários projetos de incentivo à 
leitura itinerante.

 E para celebrar as mais de quatro de 
décadas de história completadas em 
abril, entre os dias 22 a 25, aconteceu 
uma programação especial para os 
alunos e comunidade, como contação 
de histórias, bate-papo com escritores, 
piquenique literário, entre outros. 
‘’Comemorar 45 anos de uma biblioteca 
comunitária é sempre muito importante, 
principalmente, no Ramacrisna, já que o 
espaço é em homenagem ao fundador, 
o professor Arlindo, um jornalista 
que presava muito pela leitura, que 
sempre fez questão de despertar nos 
atendidos o hábito de ler’’, destaca 
Cleide Aparecida Moura, coordenadora 
da Biblioteca. 

NOTÍCIAS

Biblioteca Ramacrisna 
   Celebra 45 anos de história

Contação de histórias com Cristiane Muniz e Edward Flaviano.

Painel sobre fotos e vídeos de casamento com 
com Aproximar Fotografia e O Beijo filmes.
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Antenados completa 12 anos
   e Promove 7ª Semana da Comunicaçao
 Para celebrar seus 12 anos, a 
Antenados Produtora realizou entre 
os dias 14 a 17 de maio a 7º Semana 
da Comunicação Antenados com 
o tema “O poder da mídia”. Com 
programação repleta de convidados 
especiais e conhecidos da mídia 
online e off-line, o evento foi 
aberto ao público e gratuito. Entre 
os nomes, o radialista Antonélio 
Souza, o jornalista e especialista em 
Marketing Digital Henrique Carvalho, 
o publicitário, escritor e criador do 
movimento “Pai tem que fazer de 
tudo” Bruno Santiago. 
 O evento contou também com 
um painel sobre fotografia, com o 
fotógrafo e fundador do Estúdio 
Setenta e sete Gui Guimaraens e 
também sobre fotografia e vídeos 
de casamento, com os jovens 
das empresas ‘’O Beijo filmes’’ e 
‘’Aproximar Fotografia’’.

 O objetivo do evento produzido 
pela Produtora Antenados é aproximar 
os jovens dos profissionais do 

mercado. “Além de trazer debates 
que enriqueçam a visão crítica e 
o olhar sobre a mídia”, reforça o 

jornalista, coordenador da Produtora, 
Cledemar Duarte. 



NOTÍCIAS

Parceria com Liverpool Hope 
University completa 15 anos

Professores e alunos da Liverpool Hope University com as crianças atendidas pelo Instituto.

 Uma parceria exitosa que 
completa 15 anos com resultados 
s u r p r e e n d e n t e s .  O  I n s t i t u t o 
Ramacrisna foi convidado a 
participar do Programa Global 
Hope, realizado pela Liverpool 
Hope University e que traz 
professores e alunos da Faculdade 
de Arte e Design para desenvolver 
atividades com jovens e crianças. 
O nosso projeto é o único realizado 
em país de língua não inglesa. 
 Os visitantes ficam hospedados 
no Ramacrisna durante quinze 
dias, participando de atividades 
variadas de arte e cultura e 

conhecendo a historia, folclore e 
pontos turísticos de Minas Gerais.
 E s t e  a n o  r e c e b e m o s  o s 
p ro fe s s o r e s :  N i a m h  M a l o n e 
-  professora sênior em teatro, 
que possui certificação em 
produção, direção e apresentação 
de televisão pela Bil Keating em 
Dublin; Gary Anderson - Mestre 
Sênior em teatro, formado em 
direção na academia de música e 
artes dramáticas em Bratislava, 
na Eslováquia e Annalaura 
Alifuoco – professora em artes 
criativas, cênicas e teatro, além 
de supervisora dos projetos de 

dissertação de pós graduação na 
Liverpool University. Os alunos 
são: William Grunnill - estudante 
de teatro, cinema e cultura visual 
e Beth Amos de teatro.
 Com uma história que se 
estende por mais de 170 anos, a 
Liverpool Hope University é uma 
universidade que desenvolveu 
uma forte tradição de excelência 
acadêmica e pesquisa mundial. 
A Universidade coloca grande 
ênfase no ensino de alta qualidade, 
facilitada por uma comunidade de 
acadêmicos e estudiosos que são 
de maior calibre.
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Competência para fazer melhor

NOTÍCIAS

Formação Profissional

 O Instituto Ramacrisna tem o 
proposito da busca constante no 
aperfeiçoamento da gestão e da 
melhoria contínua da competência de 
sua equipe. Através da participação 
de voluntários e parceria com 
organizações ,  são rea l izados 
durante o ano numerosos encontros 
de formação para preparar os 
funcionários para desenvolver com 
excelência sua função.
 A participação da Fundação 
Dom Cabral através das monitorias 
desenvolvidas no Ramacrisna 
contribui para a realização deste 
objetivo. Nesse semestre o Prof. 
Marcos Luz da Costa Carvalho 
está desenvolvendo junto com 
a nossa equipe administrativa, 
uma monitoria de processos, uma 
ferramenta de planejamento e 
gestão que descreve visualmente o 
fluxo de trabalho visando melhorar 
a eficiência da organização.

 A psicóloga, Consultora Organizacional 
Coach e facilitadora de programas 
de treinamento e desenvolvimento, 
Sandra  Lopes Noguei ra ,  vem 
realizando um importante trabalho 
para aprimorar as competências 
dos profissionais-.
 A  c o n s e q u ê n c i a  d e  t o d a 
essa ação colaborativa é uma 
melhoria constante nos resultados 
conquistados pelo Ramacrisna 
tanto na área de gestão como nas 
atividades sociais, potencializando 
o impacto dos projetos junto às 
crianças, adolescentes e famílias 
beneficiadas.
 C o m o  c o n s e q u ê n c i a  a 
Instituição atrai parcerias com 
base em laços de confiança, 
integridade, ética e na eficiência 
operacional.
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Marcos Carvalho, durante monitoria de processos com equipe do Instituto.

Sandra Nogueira com equipe Administrativa do Instituto



 Os tenores italianos Massimiliano 
B a r b o l i n e  e  C l a u d i o  M a t t i o l i 
apresentaram o espetáculo Viaggio 
no d ia  29 de  maio ,  no  Centro 
Cultural Ramacrisna.
 Barboline foi aluno do grande 
tenor e maestro italiano, Luciano 
Pavarotti, e sempre o homenageia 
em suas apresentações. Com o grupo 
Amarcord, Massimiliano é membro 
desde 2000, participando de várias 
turnês na Itália e no exterior. 
 Já Mattioli, italiano de berço 
e um dos principais tenores da 
atualidade, teve influências de 

Andrea Bocelli, Enrico Caruso além 
de Pavarotti. 
 O auditório lotado vibrou com a 
apresentação dos músicos, alegres, 
versáteis e muito talentosos. A 
apresentação teve momentos 
emocionantes que levaram muitos às 
lágrimas, assim como a oportunidade 
de dançar e cantar com os músicos 
fantásticos. 
 A Orquestra Jovem Ramacrisna, com 
regência do Maestro Eliseu Barros, em 
participação especial, teve seu momento 
internacional, sendo cumprimentada com 
elogios efusivos pelos tenores. 

Apresentação dos tenores Massimiliano Barbolini e Cláudio Mattioli com participação especial do Maestro Eliseu Barros.

NOTÍCIAS
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Tenores italianos se 
apresentam no Ramacrisna
       em concerto internacional



 No dia 13 de julho, o Instituto 
Ramacrisna promoveu a 2ª Feira 
Cultural com o tema “Educação 
em Saúde”, com o objetivo de 
promover o incentivo à qualidade 
de vida e hábitos saudáveis e 
também uma forma de fortalecer o 
vínculo com a família.
 O evento foi organizado pela 
equipe de instrutores e Adolescentes 
Aprendizes que fazem parte do 
Programa de Aprendizagem realizado 
pelo Ramacrisna.
 Para a escolha dos temas, foram 
desenvolvidas pesquisas, junto à 

comunidade local e durante as aulas 
no Projeto Adolescente Aprendiz. 
Ao todo, 22 temas foram abordados 
pelas turmas participantes. Entre os 
principais: gravidez na adolescência, 
depressão, saúde emocional, 
prevenção às drogas, dengue, abuso 
sexual, saúde mental, feminicidio e 
homofobia.
 O evento tem apoio das faculdades 
Pitágoras, Unincor, UBS Marimbá 
e Rotary Club de BH Liberdade e 
Rotary Club Satélite BH Liberdade 
de Vianópolis. A Orquestra Jovem 
Ramacrisna fez a abertura do evento.

2ª Feira Cultural 
  do Instituto Ramacrisna 
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 Durante o 15º ENATS - Encontro 
Nacional do Terceiro Setor promovido 
pelo CEMAIS - Centro Mineiro de 
Alianças Intersetoriais entre os dias 
1º e 3 de julho, em Belo Horizonte, o 
Instituto Ramacrisna foi o vencedor 
na categoria Grande Porte do prêmio 
ENATS 2019, que reconhece as 
boas práticas de gestão no Terceiro 
Setor. O encontro teve como tema 
“Alianças Intersetoriais: monitoramento 
de resultados e autonomia das 
organizações”.
 O evento é anual e reuniu 
organizações sociais, financiadores 
e fomentadores privados, além 
do Ministério Público, governo e 
sociedade civil.
 Ao todo, participaram do prêmio
9 1  e n t i d a d e s  d e  1 4  e s t a d o s 
brasileiros e nove organizações 
foram premiadas, sendo quatro em 
Minas Gerais e três de São Paulo, 
Bahia e Rio Grande do Norte. 

NOTÍCIASInstituto Ramacrisna é
premiado por Boas Práticas 
   de Gestão em encontro nacional

Tenores italianos se 
apresentam no Ramacrisna
       em concerto internacional

Alunos prepararam estandes e falaram sobre os temas para o público presente.

A vice-presidente Solange Bottaro e o Superintendente Américo Amarante receberam o Prêmio da Escritora e publicitária Cris Guerra, da 
presidente do Cemais, Marcela Giovana e da Promotora de Fundações de BH, Dra. Valma Leite da Cunha. 
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CAPA

Serviços
Público

Alvo
Organizações

 Sociais

Poder Público

Empreendedores
Sociais

Empresas

 Completando 60 anos em 2019 e 
tendo adquirido ao longo desses anos 
uma vasta experiência em gestão de 
projetos sociais, relacionamento com 
parceiros e prestação de contas para 
empresas, poder público e instituições 
internacionais, foi lançado este ano o 

GIP Ramacrisna – Gestão e Inovação 
em Projetos, cuja finalidade é 
oferecer aos seus clientes soluções 
em gestão, administração e 
execução dos mais diversos tipos de 
projetos sociais e consultorias para 
áreas de gestão. 

 Oferecemos todo apoio na gestão 
do seu projeto social, contribuindo para 
a execução do objetivo geral proposto 
e acompanhando os resultados.
 Elaboração e Execução de Projetos
Realizar diagnósticos, elaborar 
projetos nas áreas de: assistência 
social, arte, cultura, lazer e esportes 
e qualificação profissional de acordo 
com a necessidade do cliente desde 

que esteja de acordo com as 
finalidades e objetivos elencados no 
Estatuto do Instituto;
Implantar e executar as atividades;
 Acompanhar o trabalho desenvolvido 
observando as regras estabelecidas; 
Contratação de profissionais 
especializados necessários para 
execução e bom desempenho das 
atividades do Projeto.

Gestão de
Projetos Sociais

Consultoria

Prestação
de Contas Financeiro

• Auxiliar na gestão da prestação de
 contas de acordo com as normas
 e determinações legais inerentes 
 ao projeto;
• Avaliação e monitoramento das
 atividades; 
• Cumprimento dos prazos
 estabelecidos;

• Emissão de Relatórios de Execução
 do Objetivo com metas e resultados
 alcançados;
• Emissão de Relatório de Execução
 Financeira, apresentando coerência
 entre a receita e a despesa realizada
 em conformidade ao cumprimento
 das metas estabelecidas.

• Aplicar corretamente os recursos
 financeiros recebidos em
 conformidade com o Projeto;
• Controle do orçamento do projeto;
• Otimização no uso dos recursos
 financeiros.

• Criação/Abertura de
 Organização Social 
• Habilitação Jurídica 
• Regularidade Fiscal e Trabalhista

Contábil
 e Jurídico

O GIP Ramacrisna oferece ainda consultoria em 
áreas especificas da gestão, confira abaixo:
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Análise e Diagnóstico

Execução

Planejamento

1

3

2 Acompanhamento5

Monitoramento

Avaliação

4

6

Equipe

Metodologia

Replicação de 
Portfólio 

de Projetos
Exitosos

Comunicação e 
Relacionamento 

com a Mídia

Entre em contato e solicite um orçamento. 

Faremos umaproposta sob medida para atender a sua necessidade. 

gip@ramacrisna.org.br Telefone: 31-3438-5500

Carolina Franco ou Gabriella Prado

• Diagnóstico da comunicação atual;
• Identificação dos Stakeholders; 
• Criar um planejamento anual da
 comunicação, criação de ações de
 comunicação, objetivos, estratégias 
 e metas para acompanhamento;
• Implantação de Redes Sociais: 

 estratégia, conteúdo, relacionamento
 e monitoramento;
• Coordenação de atividades de
 assessoria de imprensa, com produção
 de conteúdo para releases e sugestões
 de pauta. 
• Acompanhamento de clipping e 

das metas de inserção qualitativas 
e quantitativas em mídia impressa, 
eletrônica e web; 

• Projetos de audiovisual
• Robótica Educacional
• Cursos profissionalizantes
• Mala de Leitura

Aline Fauez 
Projetos 

Solange Bottaro
Líder de Projetos

Vanda Maria
Prestação de Contas

Américo Amarante Neto 
Líder de Gestão

Daniella Marra 
Contabilidade

Gabriella Prado 
Comunicação

Marcio Rabelo 
Desenvolvimento 
de Negócios

Renato Dolabella
Jurídico

Renata Avelar
Financeiro

Luciana Leite
Projetos

Erika Pessoa 
Relacionamento 
com Imprensa

Vanderlei Soela 
Gestão de Pessoas

 A metodologia de trabalho desenvolvida pelo GIP 
RAMACRISNA se baseia na experiência de 60 anos na gestão 
de projetos, com alto desempenho, em parceria com empresas, 
poder público, organizações nacionais e internacionais e 
instituições sociais.
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 A Muita gente passa a vida 
escondendo-se, não quer que sua 
mente duvide de coisa alguma. 
Deveria, pelo menos, se arriscar 
um pouco mais. Arriscar-se é o 
único jeito de crescer. Quando mais 
você se arriscar, mais crescerá. 
A vida só é alcançada por um alto 
preço. O risco é o preço. Assim, se 
você não quiser estar numa vida 
apenas morna, então se arrisque 
viva perigosamente. Não há nada a 
perder porque de mãos vazias você 
veio e de mãos vazias irá.
 Esteja pronto para perder, porque 
nada é perdido. Tudo o que lhe 
pertence é seu; não há jeito de 
perder. E o que não lhe pertence, 
não há jeito de manter; irá embora. 
A morte levará tudo. Portanto, antes 
que a morte o leve você deve ser 
capaz de jogar todos os tipos de 
jogos. E quanto mais arriscado o 
jogo, melhor, porque ele dará uma 
vivacidade ao seu ser.
 É por isso que as pessoas vão 
praticar alpinismo. O risco... 
 Pendurada entre a vida e a 
morte a pessoa se torna muito 
viva. As pessoas se arriscam de 
vários modos. Elas dirigem seus 
automóveis em alta velocidade. 
 Quando você está se aproximando 
dos noventa, cem km por hora, cada 
momento é perigoso. A cento e vinte 
km por hora, cada momento é risco 
puro, mas nesse momento de risco 
a pessoa se sente imensamente 
consciente. Você não pode se 
permitir estar sonolento nesse 
momento. Você não pode sonhar –
não pode nem mesmo pensar. O 

pensamento para, os sonhos param. 
O risco é tal que, de repente, você 
está totalmente consciente. É por 
isso que as pessoas gostam tanto 
da velocidade.
 Se você observar as pessoas, verá 
que todo mundo está buscando um 
tipo arriscado de vida, à sua maneira. 
Estas são as únicas pessoas vivas. As 
outras já estão mortas. As pessoas 
morrem em torno dos 30 anos e são 
sepultadas por volta dos 70 ou 80. 
Leva cinquenta anos para os outros 
perceberem que esse homem está 
morto! Arrisque-se um pouco mais!
A própria idéia cria sua realidade. A 
idéia funciona como uma semente.
 Se você quiser servir, você 
servirá.  O próprio querer é o 
suficiente. Na verdade, não há 
nenhum “como” para isso.

 Servir é um fenômeno de amor 
muito profundo. Não há um “como” 
amar. 
 Portanto, se a ideia está ai, apenas 
deixe que esteja. Sinta-a e deixe-a 
entranhar-se profundamente. 
A idéia encontrará sua própria 
realidade. As idéias são realidades 
potenciais. O que quer que você 
seja nada mais é do que as idéias 
do passado e o que você virá a ser, 
nada mais é do que suas ideias do 
presente.
 Cada idéia torna-se uma semente 
e também sua própria colheita. 
Assim, simplesmente deixe que a 
idéia fique aí.

Arlindo Corrêa da Silva
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 “Sri Ramakrishna, como 
uma força silenciosa, influencia 
as correntes de pensamento 
espiritual de nosso tempo”. Ele 
é uma figura da história recente; 
sua vida e ensinamentos ainda não 
foram obscurecidos por lendas 
amorosas e mitos duvidosos. 
Através de sua vida arrebatada por 
Deus, Sri Ramakrishna provou que 
a revelação de Deus ocorre a cada 
momento, e que a realização divina 
não é monopólio de qualquer idade, 
país, ou pessoas em particular. 
 Em Sri Ramakrishna a 
espiritualidade mais profunda e 
o mais amplo catolicismo estão 
presentes, lado a lado. O Deus-
homem da Índia, do século XIX, 
não criou nenhum culto, nem 
indicou um novo caminho para a 
salvação. Sua percepção de Deus 
foi a sua mensagem. Quando a 

consciência de Deus fica aquém as 
tradições tornam-se dogmáticas 
e opressivas, e os ensinamentos 
religiosos perdem o seu poder 
transformador. 
 A grande contribuição de 
Sri Ramakrishna para o mundo 
moderno é a sua mensagem de 
harmonia entre as religiões. Para 
Sri Ramakrishna todas as religiões 
são reveladas por Deus nos seus 
mais diversos aspectos, para 
atender às múltiplas demandas da 
mente humana. Como diferentes 
fotografias de um edifício 
tomadas de ângulos diferentes, as 
diferentes religiões nos passam a 
imagem de uma Verdade a partir 
de diferentes pontos de vista. 
 “Elas não são contraditórias, 
mas complementares.”

Swami Adiswarananda

 Cada um nós possui o livre 
arbítrio. Essa liberdade da vontade 
é a realidade, a liberdade do Atmam 
interior. Sri Ramakrishna costumava 
dizer: “Despertem o poder desse 
Atmam que reside em seu interior“. 
O significado e o propósito das 
práticas e disciplinas espirituais é 
fortalecer essa vontade, a vontade 
de alcançar Deus nesta mesma 
vida. À medida que a mente se 
purifica, a vontade se torna cada 
vez mais forte. Pensem em Buda. 
Que homem determinado era ele! 
Depois de anos de busca incessante, 
finalmente sentou-se sob uma 
árvore determinado a realizar Deus 
ali naquela mesma hora, ou morrer 
na tentativa. Isso é o essencial. 
Vou lhes revelar um segredo: a 
vontade e a mente de cada homem 

conduzem-no progressivamente 
para Deus. Alguns são levados 
por vias espinhosas, outros por 
caminhos mais suaves; todos, 
porém, alcançam a mesma meta. 
Sabendo disso, alguns mestres 
iluminados aconselham a prática da 
seguinte disciplina espiritual: deixe 
que a mente e a vontade vagueiem 
sem rumo certo. Mantenham-nas, 
porém, sob cuidadosa vigilância. 
Sejam espectadores. Dessa 
maneira, mesmo que por algum 
tempo a mente possa correr atrás 
das sujeiras e vaidades do mundo, 
se o aspirante espiritual realmente 
mantiver constante vigilância, com 
o tempo, ela lentamente se voltará 
para Deus. 

Swami Brahmananda 

 Duas fontes de grande poder 
para a saúde e a paz têm sido 
pouco usadas no mundo ocidental. 
Parece que elas contrariam o ritmo 
produtivo e ativo que adotamos 
quando, na verdade, é através delas 
que seríamos mais integralmente 
capazes de trabalho e ação.
 São elas a paciência e o silêncio. 
Paciência na maneira de ser, de 
andar, de ouvir os outros, de agir; 
e silêncio interno para palavras 
oportunas.
 A correria em que vive a 
humanidade moderna seja no 
trabalho, no lar e até no lazer, acaba 
roubando-lhe preciosas energias. Vai 
tirando a paz e a harmonia de cada 
um e com ela vai-se a alegria que é o 
estado natural do ser interior.
 Tudo que se faz apressadamente, 
não rende mais, fica apenas 
imperfeito, insatisfatório ou 
complementado, roubando mais 
tempo ainda.
 Precisamos rever até nosso 
ritmo no andar, para que seja 
harmonioso e para que sintamos, 
através dele, o momento presente; 
a vida em nós e ao nosso redor. No 
andar, devemos sentir o ondular do 
corpo, o movimento dos braços, a 
respiração, pois tudo isso é vida 
que nos transmite força, se for 
sentida e conscientizada.
 Andar querendo resolver 
problemas é envolver os passos no 
próprio problema e muitas vezes, 
tropeçar nele e cair. A mente aflita 
dá insegurança aos movimentos, não 
resolve o problema e pode agravá-lo.

 Da mesma forma, cada palavra 
exige o dispêndio de certa energia. 
Mas o silêncio, ao contrário, 
acumula nossa força, para a 
palavra correta na hora oportuna. 
Falar pouco permite ouvir melhor e 
acertar mais.
 A grande tagarelice é não 
só desgastante, como irritante 
para quem a usa ou para quem a 
ouve. A própria tagarelice já é um 
extravasamento de uma mente em 
desordem ou em desarmonia. Falar 
o tempo todo, repetir coisas nossas, 
para todos que se aproximam, é 
pura perda de energia e de tempo. 
É também perda do poder de 
concentração e de harmonização 
que são os estados naturais do ser 
interior.
 Precisamos saber que o mover-
se é dom muito precioso para 
que seja automático; quando 
alguém perde a capacidade de um 
movimento é que melhor comprova 
isso. O falar é muito criativo para 
que seja usado e abusado, sem um 
sentido útil. Vamos dar conta de 
cada uma de nossas palavras diz 
a Bíblia..., quanto mais palavras, 
mais prestação de contas.
 Sem autodisciplina no que se 
faz e no que se fala, dificilmente 
chegaremos à paz interna, à 
descoberta da luz onipresente que 
faz do corpo físico um tabernáculo 
do espírito.

Célia Laborne, escritora e jornalista

Ramakrishna A paciência
e o silêncio

MENTE SÃ

Quem tem fé em Deus 
está livre da dúvida




