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2 Mais um ano que caminha para o fim 
e a equipe do Instituto Ramacrisna 
viveu mais um período de muitas 
realizações e conquistas. Os 60 
anos de atividades ininterruptas 
completados em 2019 foram 
comemorados com muito orgulho e a 
confiança de dever cumprido.

Os muitos prêmios recebidos nos 
últimos anos referendam a competência, 
boa gestão e transparência com que o 
Ramacrisna executa suas ações. 

O expressivo número de vidas 
transformadas através dos inúmeros 
projetos executados, atendendo 
a partir de 6 anos até a família e 
Melhor Idade, atestam o significativo 
trabalho interinstitucional realizado, 
envolvendo escolas municipais e 
estaduais, poder público, voluntários, 
universidades, conselhos,  empresas 
e parceiros internacionais.

O fundador, Prof. Arlindo Corrêa da 
Silva deixou um legado que atravessa 
gerações e um dos ensinamentos 
mais importantes é nunca 

acomodarmos. Acreditar sempre que 
a mudança é elemento fundamental 
para o progresso. Muito além de bens 
materiais como prédios e oficinas, 
os princípios e valores firmemente 
arraigados no coração dos sucessores 
e funcionários, delimitam as ações de 
forma a manter ativos seus preceitos. 

Algo que aprendi com ele e que 
me marcou profundamente era 
sua crença no ser humano. Ele 
percebia o potencial presente em 
cada pessoa e os instigava até que 
também percebessem do que são 
capazes. Não existem limites quando 
acreditamos em nós mesmos e ele 
fazia com que isso se tornasse uma 
realidade em nossa vida. 

Para comemorar as seis décadas de 
existência, o Instituto Ramacrisna 
contratou auditoria independente para 
realizar um Relatório de Impacto com o 
objetivo de mensurar como as atividades 
e os impactos gerados por elas, 
contribuem para o legado do Ramacrisna 
à sociedade.  Veja mais informações  
nesse número de O PODER

Temos uma grande caminhada 
pela frente e a certeza que desafios 
surgirão, aprendizados terão que 
ser ampliados, outros revistos, mas 
principalmente a coragem e ousadia 
com que o fundador construiu o 
Instituto Ramacrisna permanecem 
presentes em cada coração, em cada 
ato e em cada resultado obtido.

Sou eternamente grata a ele por me 
mostrar quem eu sou e de que sou 
capaz. Isso faz toda a diferença em 
nossa vida. E quando levamos esse 
conhecimento para o Ramacrisna, 
percebemos que, o que existe hoje, 
é o que ele criou em sua mente  e se 
materializou a partir do trabalho de 
cada um de nós. 

Nós somos aquilo que pensamos 
e o Ramacrisna é a realização do 
desempenho de cada funcionário, 
conselheiro, amigo e apoiador na 
transformação da vida de milhares de 
pessoas. 
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O QUE É O
RELATÓRIO DE

IMPACTO?

Os Objetivos de  
Desenvolvimento Sustentável 

da ONU - Agenda 2030

Materializam o estudo
feito por 193 países
sobre as principais 

problemáticas socioambientais 
do mundo.

IRIS (Impact Reporting and 
Investment Standards)

Catálogo de métricas de 
performance amplamente 

aceitas e usadas por 
investidores de impacto.

GRI (Global Reporting 
Initiative)

Pioneira em relatórios 
de sustentabilidade 

desde 1997

Um dos temas mais relevantes no mercado de organizações de impacto na atuali-

dade é a gestão do impacto social, ambiental e econômico gerados. Os direciona-

mentos internos das instituições para essa temática visam incrementar a compre-

ensão sobre os resultados de impacto e implementar ações de potencialização da 

agenda positiva e mitigação das externalidades negativas, além de ampliar a 

efetividade da participação e comunicação dos esforços emprenhados para os 

stakeholders envolvidos em suas cadeias. O processo de medição de impacto está 

em pleno desenvolvimento e há muito não se via um movimento tão maduro em 

prol dessa abordagem, que possui, hoje, diversas linhas de

pensamento e de estruturação.

O relato do impacto, por parte dos responsáveis das organizações, tem sido alvo de 

esforços de pesquisa e desenvolvimento de vários centros pelo mundo, e no Brasil 

não é diferente. Esbarra-se no tema nos mais diversos cenários e organizações. 

Mesmo com todo o empenho, a mensuração e gestão do impacto são temas em 

maturação no cenário operacional de diversos setores, constituindo-se em oportu-

nidade de investimento para os diversos atores de mercado.
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RELATÓRIO DE IMPACTO
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O projeto estimula o 
desenvolvimento de valores 
éticos e profissionais de 
adolescentes em situação 
de risco social e pessoal, 
promovendo a inclusão e 
o primeiro contato desses 
jovens de 14 a 18 anos com o 
mercado de trabalho.

Média anual do 
valor investido no 
programa

+
R$ 3,6 milhões



PROJETOS

ANTENADOS

R$ 710 mil
investidos no projeto
de 2013 a 2018

28
é a média anual de 
comunicadores
antenados impactados

Oferecer conhecimento em 
audiovisual por meio de atividades 
de produção e edição de textos, 
imagens, vídeos e áudios, aos 
jovens da zona rural de Betim, 
dando a possibilidade de se 
tornarem potenciais produtores de 
conteúdo e agentes 
transformadores da sociedade em 
que vivem.

180
é a média anual de jovens
capacitados em oficinas
e cursos audiovisual

RELATÓRIO DE IMPACTO
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
que não custa nada para sua empresa!

99,51%
das empresas que poderiam 

utilizar incentivos fiscais, não o fazem.
Se mais empresas optarem pela destinação de parte do imposto de 

Renda, esses recursos serão capazes de transformar a vida de 
milhares de crianças e adolescentes através do apoio a atividades 

educacionais, de cultura, profissionalização e esportes por exemplo.

710 mil
empresas são tribuitadas por lucro real.

 

Se todas as empresas destinassem
parte  do imposto, seriam 

R$ 3,9 bilhões
por ano no Brasil

Mas afinal,
o que são negócios de impacto?

Organizações com ou sem fins 
lucrativos que resolvem 
problemas que afligem a 
sociedade.

Geram a própria receita por 
meio de produto ou serviço que 
o mercado demanda.

Medem os impactos gerados e 
reportam tais números 
periodicamente.

Tomadas de decisão 
estratégicas são feitas
de forma colaborativa e 
compartilhada.
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Em 25 de setembro de 2015, líderes dos 193 
Estados-membros das Nações Unidas aprovaram, 
por consenso, em Nova Iorque, a adoção da Agenda 
2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). O novo marco da comunidade 
internacional foi o resultado de um processo que 
teve início na Conferência Rio+20, em 2012. No cerne 
do documento está a preocupação em integrar os 
três pilares do desenvolvimento sustentável — social,
econômico e ambiental. 

17Objetivos

193Países

169
 

Metas

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTOsustentável mais alinhados com
a operação do Ramacrisna 

Redução das  
Desigualdades

Educação 
de Qualidade

Trabalho Descente 
e Crescimento 
Econômico

Indústria, 
Inovação e 
Infraestrutura

Consumo e 
Produção 
Responsáveis

Saúde e  
Bem-Estar

Paz, Justiça e 
Instituições 
Eficazes

Igualdade 
de Gênero

Erradicação 
da Pobreza

Tenha acesso ao Relatório
de Impacto Completo!

ramacrisna.org.br/relatorio2018
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intervenção psicossocial para adolescentes

Ramacrisna promove
         o Se Cuida Jovem 

O projeto “Se Cuida Jovem” 
desenvolvido desde 2018, pelo 
instituto Ramacrisna em parceria 
com a Faculdade Pitágoras, em 
Betim, tem como objetivo alcançar as 
demandas sociais mais críticas dos 
adolescentes da instituição. 

Durante o primeiro semestre deste 
ano, 80 alunos que participam do 
programa Adolescente Aprendiz, 
receberam atendimento de um grupo 
de universitários do 8º período do 
curso de psicologia da faculdade 

Pitágoras. O Professor Alberto 
Martins, Coordenador de Estágio 
da Faculdade afirma que esta 
parceria é fundamental, pois os 
alunos são submetidos a diversas 
situações reais. 

“O espaço do Ramacrisna é muito 
importante pra gente, porque 
possibilita a inclusão dos alunos em 
um cenário de realidades permitindo 
eles a vivenciarem vários processos, 
entre eles o de aprendizagem e 
gestão de carreira”, afirma Alberto.

Durante o atendimento, que ocorre 
semanalmente na instituição, são 
tratados diversos temas, entre eles: 
abuso sexual infantil, problemas 
intrafamiliares, baixa renda financeira, 
alienação parental, baixo rendimento 
escolar, álcool e drogas, gravidez na 
adolescência, múltiplas violências 
contra mulheres e relacionamentos 
abusivos.

NOTÍCIAS
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No sábado, dia 14 de setembro, 
O Instituto Ramacrisna, recebeu 
times da cidade e da capital para 
diversas partidas que inauguram 
a arquibancada do campo Society 
da Instituição que foi construída 
em parceria com a Secretaria de 
Esportes e Prefeitura de Betim 
através do Programa Viva o Esporte.
A programação contou com cinco 
jogos entre os times do Ramacrisna 
e convidados e o time de futebol 
feminino das Galácticas e do 
América.  A comunidade prestigiou 
e torceu com entusiasmo, animando 
os jogadores.

A Associação de Empreendedores do 
Artesanato Futurarte foi selecionada 
pela Companhia de Desenvolvimento de 
Minas Gerais - (Codemge) para exibir 
seus produtos no Minas Trend que hoje 
é o principal Salão de Negócios da 
indústria da moda mineira.
A edição Outono/Inverno 2020 que 
tem como tema “Tecendo futuros” 
aconteceu do dia 22 a 25 de outubro, 
no Expominas, em Belo Horizonte.
A Futurarte expôs produtos como a 
Carteira Premiada, feita com matéria 
prima de jornal e tecido de chita, 
vencedora do FORM 2007 da Feira 
Tendence Lifestyle 2007 realizada em 
Frankfurt, na Alemanha e também a 

coleção desenvolvida pelo estilista 
Ronaldo Silvestre parceiro social da 
associação há mais de 10 anos, que 
em seu trabalho autoral têm sempre 
a preocupação de envolver questões 
como: o ecodesign, a economia criativa 
e a preocupação sócio-econômico-
ambiental.

Esse convite foi um reconhecimento da 
criatividade e acabamento com que as 
associadas da Futurarte desenvolvem 
seus produtos.

Futurarte expõe 
     no  Minas Trend 

Produtos FUTURARTE em exposição 
no Salão de Negócios

O evento inaugura a arquibancada do campo 
Society do Instituto Ramacrisna e recebe o
time sub 12 do Clube Atlético Mineiro

Equipe mirim do Atlético Mineiro 
                  participa de inauguração
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Nosso estado de alma revela-
nos coisas interessantes e 
principalmente aquilo que vive em 
nosso coração. E fazendo-se esta 
descoberta enveredamos por uma 
nova estrada porque entendemos o 
que realmente estamos procurando 
nesta existência como possessão 
definitiva. Dentro desta reflexão, 
podemos ou não nos desviar da 
rota divina. Se o que nosso coração 
sonha, é terreno, transitório, 
benzido pelos cantos atraentes da 
sereia denominada egoísmo, temos 
tempo de corrigi-lo, se acordamos 
para a potencialidade do Infinito, 
se verificamos que os sonhos são 
falsos, vazios e daí damos mais um 
passo, olhamos o abismo, recuamos 
e tomamos novo caminho iluminado 
pelas imagens resplandecentes da 
matéria manásica – sustentadora 
da vida pensante.

Não existe o ser realmente fraco. 
A vida nunca perdoou nenhuma 
fraqueza. Se entendêssemos esta 
exigência da vida, por certo não 
acariciávamos nenhum pensamento 
que nos tornasse praticamente 
frágeis. As polaridades das forças 
físicas nos levam a considerar 
o aspecto filosófico, da eterna 

dualidade das coisas. Logo onde há 
o branco, o negro está presente, bem 
e mal e assim por diante, temos que 
fazer a opção, não nos envolver pelo 
transitório, quando a REALIDADE 
nos desafia e diante de nós, quer 
a solução. Por conseguinte, existe 
sempre algo na vida universal e 
subsiste sua contraparte. O que 
os sentidos abarcam e dominam 
não formam a base definitiva da 
vida no campo espiritual; temos 
de superá-los e isto é processo de 
autorreflexão, até alcançarmos o 
êxtase ou samadhi.

Quando alcançamos os degraus de 
nossa Alma Divina - que é o elemento 
de ligação entre  matéria e o espírito 
– nossa alegria é imorredoura e 
compreendemos a afirmação dos 
Mestres quando dizem: “A esperança 
sempre floresce nas águas da dor.” É 
que a derrota, o submergir no caos 
dos nossos próprios pensamentos, 
surge algo que nos recoloca no 
caminho que havíamos perdido e 
quantas vezes apreciamos isto nos 
homens que vivem na terra que, 
após a queda, levantam-se com 
tanto dinamismo que a gente sente o 
estuar da renovação em suas ações, 
brotando de maneira violenta.

No mundo de hoje,  quem não 
sabe que a consciência inferior por 
seu esforço próprio e sem ajuda – 
dificilmente sai dos seus estados 
limitados e sem esperança?

Quando surge a consciência 
verdadeira, obra de alguém que, 
todos os dias, ao amanhecer, busca 
através da meditação o campo de 
interiorização sem dúvida, durante 
as horas daquele dia a força 
superior que o guia estará sempre 
intervindo, orientando, para que 
suas ações representem o que há de 
puro, progressista e uma força que 
ninguém pode impedir de V. realizar 
as coisas melhores deste mundo.

Aprendamos a ser a própria ação, 
ao invés de palavras e palavras. 
Aproveitamos o tempo, que é tão 
sagrado e importante para qualquer 
criatura que nasça na Terra. Não 
temamos a luta porque é nela que 
adquirimos experiência e sabemos 
que haurindo energias através do 
canto, das notas musicais e da fé 
firmada na rocha do objetivo que 
perseguimos, sejam quais forem as 
circunstâncias, que o sonho torna-
se REALIDADE.

É assim com o Instituto Ramacrisna, 
será desta maneira com todos que 
ajam e trabalham para conseguir 
o que é sua aspiração mais forte, 
dando-lhe o poder de olhar, com 
olhos abertos, os problemas que 
estão à sua frente e prontamente 
solucionados pela intervenção da 
divina luz do Cristo interno. 

Eis a vida: junção da fé, da oração, 
do trabalho e não ter medo da vida. 

Nada de hibernação, preferimos 
a beleza do sol e sua força 
vivificadora.

 LINDANANDA

Sri Ramakrishna não escreveu 
nenhum livro, nem ministrou 
palestras públicas. Ao invés 
disso, ele optou por falar em uma 
linguagem simples com o uso de 
parábolas e metáforas de maneira 
ilustrativa, que foram coletadas pela 
sua observação da natureza e das 
coisas comuns do dia a dia.
 
Suas conversas eram encantadoras 
e atraíram a elite cultural de 
Bengala. Estas conversas foram 
anotadas por um de seus discípulos, 
Mahendranath Gupta, que as 
publicou em bengali sob a forma 

de livro, com a denominação: “Sri 
Ramakrishna Kathamrita” (O néctar 
das palavras de Sri Ramakrishna). 
Sua versão em inglês, denominada 
“The Gospel of Sri Ramakrishna”, 
foi publicada em 1942. O livro foi 
editado também em português com 
a denominação: “O Evangelho de Sri 
Ramakrishna” foi traduzido e editado 
em outros idiomas, fazendo com que 
aumente sua popularidade em função 
de sua relevância e apelos universais.

Admirável era sua simplicidade, 
necessária a toda crença: “Não gosto 
das discussões. Deus está além do 

poder do raciocínio. Vejo que tudo 
que existe é Deus. De que adianta 
raciocinar? Entrem no jardim, 
comam as mangas sagradas... 
Vocês não entraram ali para contar 
as folhas da mangueira. Por que 
desperdiçar tempo discutindo sobre 
a reencarnação ou sobre o deus 
ídolo? Pouco me importa se os 
cálculos estão corretos ou não!” Era 
assim o homem-Deus

O Mestre, na sua relação com os 
seus discípulos, era a manifestação 
perene do amor puro, que também 
estava sempre presente no convívio 

com as outras pessoas que o 
rodeavam, e essa relação amorosa 
foi a tônica e a pedra fundamental 
da futura ordem monástica 
conhecida como Ramakrishna Math. 
Nas primeiras horas do dia 16 de 
agosto de 1886, Sri Ramakrishna 
deixou seu corpo repetindo o nome 
da Mãe Divina, retornando assim ao 
seu Lar Espiritual. 

Aprendamos a ser a própria ação

SRI RAMAKRISHNA

MENTE SÃ




