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A Ramacrisna recebe
participantes do Hope One
World Project
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Editorial
A equipe da Ramacrisna foi instigada por
um Professor da Fundação Dom Cabral
a fazer uma Linha do Tempo de suas
atividades, que são muitas e diversas. Foi
uma experiência extremamente rica para
todos os participantes, que trocaram,
compartilharam e enriqueceram suas
informações. Descobrimos e relembramos ações incríveis que estavam meio
que perdidas no tempo, parceiros que
deram contribuições importantíssimas
para o desenvolvimento da Ramacrisna, voluntários que deixaram grandes
contribuições.
E todas essas reflexões nos levaram a
outras considerações e percebemos
que essa história de 56 anos tem raízes
muito profundas, resultados muito
concretos, incontáveis transformações
de vidas, milhares de vidas. Pessoas que
redefiniram seus passos a partir dos
exemplos e conhecimentos adquiridos
na Ramacrisna. Pessoas que valorizam
o que receberam e aprenderam a
compartilhar essa riqueza com outros,
pois perceberam que quanto mais
doamos, mais recebemos. Que a riqueza
do bem, seja ela material, espiritual ou
intelectual se multiplica quando dividida.
Que a energia divina presente em cada
ser humano é a representação de Deus
em nós, um Ser generoso, que abraça
e acolhe Seus filhos e espera que esses façam o mesmo com todos os seus
irmãos, que compõem a família universal. Essa visão holística do fundador da
Ramacrisna, Prof. Arlindo Corrêa da Silva,

plantou sementes fortes que se multiplicaram e levam para o lar de cada um dos
que passaram por aqui a mensagem da
fraternidade, de fazer ao outro aquilo que
gostaríamos que fosse feito a nós.
Nessas reflexões descobrimos que há 41
anos inauguramos a Biblioteca Arlindo
Corrêa da Silva que recebeu um prêmio
da Biblioteca Nacional em 2013. O Centro
de Apoio Educacional Ramacrisna - CAER,
teve início em 1992 e recebeu em 2014
do Governo MG o Prêmio Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio - Educação
de Qualidade para todos. A Escola de
Mecânica de Automóveis teve início em
1995, portanto 20 anos de atividades,
tendo qualificado quase 2.000 alunos
nesse período. A Cooperativa de Artesãs
Futurarte completa 11 anos de atuação
com grande sucesso. A Orquestra Jovem
Ramacrisna e o Projeto Adolescente
Aprendiz completam 10 anos e a
Antenados Produtora 8 anos.
Projetos que transformam vidas, elevam
o nível de escolaridade dos jovens,
promovem geração de trabalho e renda
inclusão na sociedade com dignidade e
competência.
Obrigada a todos que participaram de
todas essas maravilhosas conquistas.
Solange Bottaro
Vice-presidente da Ramacrisna
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Sabia que você pode escolher para onde vai o seu
Imposto de Renda?
O que é FIA?
O Fundo para Infância e Adolescência (FIA) é um instrumento legal, que permite à sociedade ajudar crianças e adolescentes
em situação de risco social e pessoal. Através dele, até o dia 31 de dezembro, Pessoa Física pode destinar até 3% do Imposto de
Renda devido ao Fundo e Pessoa Jurídica até 1%. Assim, você contribui com ações e projetos que visam à promoção do bemestar e qualidade de vida das crianças e jovens assistidos pela Ramacrisna.

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Toda empresa tributada por lucro real pode participar e esta

Esta destinação não interfere em outras deduções

destinação não interfere em outras deduções ou gera custos,

e não gera custos para você.

uma vez que a destinação é registrada no ativo circulante

Caso a pessoa física tenha restituição a receber, imposto a

para posterior transferência à conta de provisão do IR.

pagar ou se o imposto pago durante o ano for o valor exato
devido, também poderá contribuir.

1 – A empresa faz o depósito em dinheiro via DOC para
a conta do FIA até o último dia útil de dezembro: Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Betim

1 - Somente podem ser feitas por quem declara na
“declaração completa”.

- Banco do Brasil - Agencia: 750-1 Conta: 102.185-0 - CNPJ:

2 – Escolher a opção: “doações para o FIA - Fundo da Infância

21101865/0001-14

e adolescência”. Buscar na UF o estado de Minas Gerais e a

2 – Envia, por e mail - cmdcafiabetim@ig.com.br uma cópia
do comprovante de depósito para Conselho da Criança e
Adolescente de Betim e uma carta informando que a doação
será destinada à Ramacrisna.
3 – O Conselho da Criança e Adolescente emite um recibo
que deve ser anexado junto à declaração de IR
4 - Pronto! Você acabou de transformar vidas!

cidade de Betim.
3 - O valor máximo de doação (3% do imposto devido) já
aparecerá no formulário.
4 - Informar ao Conselho da Criança e do Adolescente de
Betim que a doação será destinada à Ramacrisna.
5 - Pronto! Você acabou de transformar vidas!
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EM DESTAQUE

A cada edição você conhecerá um projeto desenvolvido pela Ramacrisna.

Escola de Mecânica de Automóveis – 20 anos
O trabalho na Ramacrisna é sempre
permeado por alegrias e conquistas.
O curso profissionalizante de Mecânica
de Automóveis completa 20 anos em
2015. Roberto Milhomem da Belgo

Bekaert, é parceiro da Ramacrisna
desde 1995, “É um projeto sensacional!
Eu considero a Ramacrisna referência,
em nível nacional, de Terceiro Setor
que deu certo” conta Milhomem.

Criada em 1995 com o apoio da
empresa LOCALIZA FLEET, foi a
realização do sonho de construir
um futuro melhor para os jovens de
Rosalina Dutra Agrícola, Conselheira da
Ramacrisna e do fundador Prof. Arlindo
Corrêa da Silva. Ambos são falecidos,
mas o projeto que idealizaram há duas
décadas já qualificou 1.780 jovens em
situação de vulnerabilidade social,
moradores de oito cidades da região
metropolitana de BH.
A PREFEITURA DE BETIM passou
a apoiar a Escola a partir de 2007,
cedendo carros para o aprendizado
prático dos alunos.
Em 2008, o GOVERNO DO JAPÃO,
através do APC - Assistência a
Projetos Comunitários veio trazer seu
apoio para a melhoria da Escola de
Mecânica. Foi construído um novo
espaço, adquiridos equipamentos e
ferramental novos, modernizando e
aprimorando a formação dos jovens.
A presença do Consul Geral do Japão
no evento de inauguração foi motivo
de orgulho para a Ramacrisna.
Yukari Hamada, representante do
consulado do Japão, fala sobre a
alegria em ver o resultado do trabalho
“É um orgulho para mim, tanto apoiar
como ajudar, e ver a seriedade, o
compromisso e o comprometimento
de todos os alunos que se formaram
na Ramacrisna”.
Outro parceiro que muito contribui
para o desempenho positivo da Escola
com ferramental e material didático
de ótima qualidade são as empresas
ESAB e EUTECTIC, que desde 2010
repassam recursos através do Fundo
da Infância e Adolescência.
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O ano de 2013 trouxe uma nova
conquista de peso para a Escola. A
parceria com o SENAI Betim possibilitou
metodologia com nível de excelência

e a certificação com a marca SENAI,
que aumentou a qualidade da formação
e ampliou o índice de colocação no
mercado de trabalho. Agradecemos aos

instrutores que passaram pela escola
nesses 20 anos e trabalharam com
muita competência junto aos alunos. O
atual instrutor do curso, Sulivan Diniz, fala
da satisfação em poder contribuir com
esse projeto “É uma honra enorme fazer
parte dessa história! Um trabalho muito
bonito desenvolvido pela Ramacrisna que
ajuda os jovens a ingressar no mercado
de trabalho. Nesses anos, tentamos
passar para os alunos, não só a parte
profissional do curso, mas também
a parte de cidadania e contribuição
para a sociedade”. Em suma, a família
Ramacrisna mais uma vez mostra sua
competência e completa duas décadas
da Escola de Mecânica de Automóveis,
chegando ao final do ano de 2015 com
quase 2.000 jovens capacitados para
assumir um papel de protagonista na
sociedade, com dignidade e orgulho
pelas conquistas obtidas.

RAMACRISNA PARTICIPA DO FESTIVAL ABCR 2015
A vice-presidente da Ramacrisna,
Solange Bottaro e o Superintendente
Américo Amarante, participaram do
Festival ABCR 2015, que aconteceu
entre os dias 5 e 7 de maio, em São

Paulo (SP), no Centro de Convenções
Rebouças. Promovido pela ABCR – Associação Brasileira de Captadores de
Recurso o evento analisou, debateu e
apontou tendências sobre a mobiliza-

ção e práticas de captação de recursos em suas mais diferentes fontes:
governo, empresas, cooperação internacional, fundações e população
em geral.

Américo Amarante, Solange Bottaro e o grupo de mineiros durante o 2º dia do Festival.
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Ramacrisna recebe professor e alunos da Liverpool Hope University
Há 11 anos a Ramacrisna recebe os
participantes do projeto Solidariedade
Globalizada – Hope One World Project, uma
parceria com a Liverpool Hope University
que acontece sempre na primeira quinzena
de agosto. Todos os anos, desde 2004,
representantes da universidade ficam
hospedados durante 15 dias na sede da
Ramacrisna, no bairro Santo Afonso, em
Betim. Neste período, professores e alunos
da Escola de Artes e Design da universidade
trocam conhecimentos com alunos
da organização social e Cooperadas da
Futurarte - cooperativa de artigos artesanais
sustentáveis.

de atividades lúdicas com as crianças,

Este ano entre os dias 1º e 15 de agosto,
estiveram conosco o professor Dr. Kristofor
Darby e os alunos Christy Flynn e Lisa Bassett.
Durante as visitas, os ingleses participaram

participaram da apresentação especial

compartilhando a diversidade cultural e o
idioma em um clima de cooperação. Estas
atividades se diversificam a cada ano, de
acordo com as competências dos professores
e alunos enviados. Para este ano, a temática
escolhida foi o teatro.
O Brasil é o único país de língua não inglesa
a participar do projeto e a Ramacrisna foi
a Instituição escolhida para receber essa
atividade, o que é motivo de muito orgulho
para toda a família Ramacrisna.
Este ano dois eventos especiais marcaram
a visita dos ingleses. No dia 7 de agosto,
da ORQUESTRA JOVEM RAMACRISNA, no
Centro Cultural, que na ocasião comemorou
os 10 anos de criação.

E no dia 14 de agosto a Ramacrisna, em
parceria com a Universidade inglesa
Liverpool Hope University e o Grupo
Giramundo Teatro de Bonecos, o bate papo
teatral “Bridge: Dois mundos conectados
pela paixão teatral”. O encontro aconteceu
no teatro do próprio Giramundo, com
vagas limitadas, com o intuito de trocar
conhecimentos acerca da metodologia de
trabalho e o processo criativo de ambas
as partes. Participaram, da Liverpool Hope
University, o professor Dr. Kristofor Darby e
os alunos Christy Flynn e Lisa Bassett e do
Giramundo, os diretores Marcos Malafaia,
Beatriz Apocalypse e Ulisses Tavares.
Foram 15 dias de muita troca de
conhecimentos, emoção e muita alegria
para todos que tiveram a oportunidade de
participar desses momentos mágicos.

Américo Amarante, Solange Bottaro e os ingleses da Liverpool Hope University durante o aniversário da Orquestra Jovem Ramacrisna.
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“Bridge: Dois mundos conectados pela paixão teatral” no Teatro de Bonecos Giramundo.

Orquestra Jovem Ramacrisna completa 10 anos
No dia 07 de agosto a Orquestra
Jovem Ramacrisna, sob a regência do
Maestro Eliseu Barros, apresentou um
belíssimo musical em comemoração
aos seus 10 anos de existência. O

evento reuniu parceiros, amigos
e familiares dos jovens músicos
para celebrar este momento tão
importante e homenagear algumas
pessoas que fizeram parte desta

história. O evento contou ainda com
a presença do professor Dr. Kristofor
Darby e os alunos Christy Flynn e Lisa
Bassett, da Liverpool Hope University,
que estão hospedados na Ramacrisna.

Apresentação da Orquestra Jovem Ramacrisna no Centro Cultural.
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VISITA DOS CANADENSES DO ROTARY CLUB CALGARY WEST
A Ramacrisna recebeu no dia 29 de maio,
a visita de um grupo de 10 canadenses
membros do Rotary Club Calgary West. O
grupo passou o dia visitando os projetos
da Ramacrisna, interagindo com as
crianças e ainda plantaram uma muda
de Ipê, que ficará como uma recordação
pela visita à Ramacrisna.
O grupo veio à Belo Horizonte por meio
do programa “Intercâmbio da Amizade”
com o Rotary Clube de Belo Horizonte
Liberdade. Este programa permite que
casais de rotarianos sejam hospedados
por companheiros rotarianos de outros
países para vivenciar outras culturas,
reforçar laços de amizade e aprimorar as
relações entre clubes.

Membros do RC Calgary e West e RCBH Liberdade

Ramacrisna recebe visita internacional
A Ramacrisna recebeu dia 15 de julho, por
solicitação da Fundação Dom Cabral, a
visita de 19 estrangeiros, participantes do
Grupo Halma, vindos de 5 países: Inglaterra,
Irlanda, França, Estados Unidos e China.
Essa multinacional traz seus executivos
para participar de treinamento na FDC e
esta os encaminha à Ramacrisna para uma
vivência com o povo brasileiro em uma
organização social.
O grupo passou o dia na Instituição,
conhecendo os projetos e interagindo
com as crianças. Construiu uma peteca na
oficina de artes, plantou uma árvore (Ipê)
para marcar sua presença na instituição,
construiu uma piorra de madeira na oficina
de brinquedos, assistiu uma apresentação
da orquestra e ainda participaram de uma
partida de futebol.
Participantes do Grupo Halma com as crianças da Ramacrisna na oficina de artes.
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6ª EDIÇÃO DA RODA DE VIOLA
A Ramacrisna realizou dia 27 de junho, a
6ª edição de sua Roda de Viola. O evento
contou com a apresentação do Grupo
Violeiros do Médio Paraopeba, o maior
grupo de viola caipira de Minas Gerais e
4º do Brasil.
Tomado pela paixão deste instrumento, o
Grupo de Violeiros do Médio Paraopeba
surgiu há 5 anos com a proposta de
preservar a música raiz e a viola caipira
de 10 cordas, cujo timbre relembra a época
áurea da música caipira. O grupo, que lançou
em 2015 seu primeiro DVD, emocionou o
público presente relembrando os sucessos
clássicos da música de raiz, como “Chico
Mineiro”, “Menino da Porteira” e “Asa Branca”.

Show do grupo Violeiros do Médio Paraopeba

ESCOLA MULTIMÍDIA ANTENADOS

Formatura da 1ª turma da Escola Multimídia Antenados

No dia 1º de julho, os alunos da Escola
Multimídia comemoraram o encerramento
do curso que teve os conteúdos de Fotografia,
Cinegrafia, Edição de imagens e Jornalismo.
Com tema de festa junina, o encerramento do
curso reuniu amigos e familiares dos alunos
e contou com muitas delícias como: pipoca,
canjica, milho cozido e docinhos além de uma
apresentação especial do cantor Estevão
Pedrosa. O evento contou também com a
apresentação dos trabalhos finais produzidos
pelos alunos, o Jornal Antenados, que está
disponível no canal da Produtora Antenados
no Youtube.

FORMATURA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES
No último dia 3 de julho de 2015, a
Ramacrisna formou novas turmas de seus
cursos profissionalizantes de Mecânica de
Automóveis, Eletricista de Instalações, Operador
de Computador e Redes Locais. Ao todo, 87
novos profissionais receberam os diplomas
das mãos dos paraninfos e parceiros dos
cursos. Na cerimônia, o curso de Mecânica, que
completou 20 anos, homenageou instrutores
e as empresas parceiras que colaboraram ao
longo desse tempo com a formação de jovens
e adultos nesta área como o Governo do Japão,
Localiza Fleet, Esab, Eutectic, Belgo Bekart e a
Prefeitura de Betim.

Turma do curso de Eletricista de Instalações.
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Nos bastidores...
Na última edição do Jornal O Poder, apresentamos os
bastidores da equipe de RH da Ramacrisna. Nesta edição,
o destaque é para o trabalho da equipe da UAN – Unidade
de Alimentação e Nutrição da Ramacrisna que fornece
refeições diárias para alunos e funcionários da Instituição,
entre eles crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.
A UAN Ramacrisna tem como objetivo fornecer uma
alimentação balanceada, visando à disseminação e
hábitos alimentares saudáveis, corrigindo os prováveis
distúrbios nutricionais para os seus beneficiários. Entre as
atribuições estão: planejar, elaborar, acompanhar e avaliar
os cardápios de acordo com a faixa etária, necessidades

nutricionais, restrição e educação nutricional; além
de monitorar o controle higiênico-sanitário do espaço
e das refeições oferecidas, como também higiene e
manipulação dos alimentos.
Sob a responsabilidade da Nutricionista Marta Malaquias;
das cozinheiras Sônia Santos e Divina Estevão; e das
auxiliares de cozinha Andréia Araújo, Heliete Gomes
e Nilza Apolinário; a UAN Ramacrisna fornece, por dia,
aproximadamente 300 refeições e cerca de 600 lanches,
totalizando no ano de 2014, 54.772 refeições e 103.790
lanches servidos.

Divina, Andréia, Marta, Sônia, Heliete e Nilza.

PROFUNDAS EXPERIÊNCIAS
Quase transcendental poderia ter sido este encontro se sua marca
maior não fosse, justamente, a simplicidade mais pura diante de
idéias, de conceitos, da própria descoberta. Somos como crianças
repentinamente crescidas, assustadas e empolgadas ao mesmo
tempo. Por isso, é para nós tão fácil repartirmos fraternalmente
estes convites às profundas experiências que, por vezes, quase tocamos, de um céu que se instalou ao nosso alcance, quase tão real,
que faz de nossa desesperada e incessante busca um marco de referência, um ponto comum de desafogo e amparo mútuo.
É fácil agora pintar teu retrato como quem refaz a própria forma. Não as
feições, os cabelos, o brilho dos olhos, mas o inédito pulsar de aspirações,
e a forma mais grave dos contornos dentro dos quais nos construímos

e estruturamos para evoluir como um só conjunto de fundação armada
em luz, apesar de todas as intranquilidades que cimentaram nossas
conquistas.
Junto ao pincel de plantas e corolas tudo é possível de criação, de violento
reconhecimento e expansão. A grande fertilidade de nosso silêncio faz
possíveis todas as sutilezas que compusemos como versos para serem
cantados em conjunto, harmonias capazes de captar um mundo
irrevelado aos que estão coroados de palavras, gestos e confissões.
A cada dia penetramos mais o nosso segredo como escafandristas ainda
temerosos das plenitudes que se esboçam a cada novo contato.
Célia Laborne Tavares
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Palavras da Santa Mãe Sarada Devi
“É da natureza da água fluir para baixo, mas os rios
do sol fazem-na subir na direção do céu. Da mesma
forma, é da própria natureza da mente correr para as
coisas mais baixas, para os objetos dos prazeres. Mas a
graça de Deus pode fazê-la subir a objetivos elevados”.
Santa Mãe
Não devemos procurar defeitos nos demais
Percebe-se claramente na vida da Santa Mãe, uma
qualidade muito especial, que era Sua recusa em ver
maldade nas pessoas. Ela dizia: “Errar é humano. Nós
não devemos dar importância a isso. É prejudicial a
nós mesmos. Adquirimos o hábito de achar erros.
Não procure defeito nos demais, senão seus próprios
olhos se tornarão imperfeitos”. Um rapaz que
morava em Udbodhan, certa vez foi severamente
repreendido por ter agido mal. Ao ser solicitada para
repreendê-lo, a Mãe respondeu com firmeza: “Não
posso fazer isso. Não posso ver as faltas nos outros.
Não fui feita dessa maneira. Existe suficiente número

de pessoas que estão sempre dispostas a criticar os
outros. Certamente o mundo não vai acabar se Eu
me abster de fazer isso”.
Certa vez um Brahmachari fez algo errado e seus
amigos o preveniram de que Swami Shivananda,
um discípulo direto de Sri Ramakrishna e na época
responsável pelo Belur Math, poderia expulsalo do monastério. O rapaz fugiu com medo e
percorreu a pé o caminho até Jayrambati onde
ficava a Santa Mãe, chegando ali muito abatido. A
Mãe escreveu a Swami Shivananda: “O Brahmachari
deve ter ofendido você. E porque teve medo de
ser expulso do monastério, veio até Mim, a pé por
todo o caminho. Como pode uma Mãe ver as faltas
de seus filhos? Quero que você seja generoso com
ele”. Ao receber uma resposta favorável do Swami, o
rapaz voltou ao Math onde o Swami Shivananda o
abraçou e disse: “Quer dizer que você foi à Suprema
Corte entrar com recurso contra mim, seu travesso!”.
crédito foto: Reprodução

Sobre Sri Ramakrishna
A Índia produziu muitos e grandes guias
espirituais que são reconhecidos e adorados
como salvadores da humanidade. A vida e
a personalidade de cada um deles foram
assombrosas, sobre-humanas e divinas como
as do ilustre Filho do Homem - Ramakrishna.
Sua vida foi tão extraordinária e sem igual, que
antes dos dez anos de sua partida da terra,
despertou a admiração, assombro e reverência
não só de todas as classes sociais de seu próprio
país senão também de muitos distintos sábios
ingleses e alemães do século 19.
O grande erudito, professor Max Muller, se
surpreendeu pelo espírito amplo, liberal e
absolutamente livre de sectarismo, que saturava
os ensinos de *Bhagavan Sri Ramakrishna. Em
verdade a vida e os ensinamentos do Bhagavan
haviam dado um golpe mortal à intolerância
sectária e ao fanatismo do chamado mundo
religioso. Todo aquele que ler os seus
ensinamentos ficará impressionado pela
universalidade de suas ideias espirituais que
abraçam os ideais de todo o gênero humano.

todas as doutrinas e dogmas sectários,
mostrando não obstante, que todas as seitas
e credos eram somente caminhos que levam
as almas sinceras e ardentes ao único fim
universal de todas as religiões. Tendo realizado
o mais elevado ideal de cada religião, por haver
seguido os métodos e as práticas de varias
seitas e credos do mundo, Sri Ramakrishna deu
à humanidade toda a experiência espiritual e a
realização que ele havia adquirido.
Os ensinamentos que Sri Ramakrishna passava
aos seus ouvintes vinham diretamente da Fonte,
sem estarem poluídos pelo intelecto humano,
nem pela cultura ou educação escolástica.
Cada passo de sua vida, desde a infância até
o último momento, foi extraordinário. Cada
etapa da sua vida foi como o desenvolvimento
de um capítulo de uma nova escritura feita
especialmente pela mão invisível para satisfazer
as mentes do Oriente e do Ocidente.
*”Bhagavan” é uma palavra sânscrita que
significa “O Bendito Senhor”.

Desde sua infância, Sri Ramakrishna combateu
crédito foto: Reprodução
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A questão da Dualidade
Todas as coisas provêm do UM, disse Hermes
Trismegistos, e este acha-se presente em
tudo quanto existe. Pela vontade do UM,
da Unidade Imperecível, surgiu o Binário, a
oposição, e então houve a manifestação do
Universo visível e invisível, que é sustentado
por esta esplendida “FORÇA” Unitária que
chamamos de Deus. E então a Dualidade
se expandiu em todas as direções,
criando o antagonismo, a diversidade e a
manifestação dos reinos, de todos os seres
e do homem.
Este último, feito à imagem e semelhança
do Criador, é também potencialmente
criativo e divino e, apesar de estar
inserido dentro de um veículo material
possui uma centelha espiritual, imortal e
transcendente. Por isto ele é inteligente e
tem o poder da compreensão das coisas.
Eis então a grande questão que nos
propomos discutir e meditar sobre ela: a
dualidade. Ela está presente em tudo e nos
seus diversos graus de manifestação faz
com que todas as coisas estejam sempre
ativas e se transformem continuamente no
sentido da evolução infinita que é proposta
para tudo o que existe. O frio e o calor, o
baixo e o alto, o escuro e o claro, o feio e
o bonito, o pequeno e o grande, etc., são
aspectos da atuação desta força binária
que possui também equivalências mais
sutis em mundos não percebidos pela
consciência humana e outros que muitos já
conseguiram conceber.
No homem, além dos inúmeros binários
que lhe dizem respeito, temos o mais
importante deles, o seu aspecto humano
e o espiritual, que o coloca numa posição
de destaque dentre os muitos outros
seres que existem em nosso planeta. Ele
possui o seu lado terreno, consolidado
na matéria, num corpo físico, emoções e
raciocínio, que lhe dão consciência como
ente humano e inteligente e diferente
dos demais outros. Tem ainda o seu
aspecto mais sutil, o espiritual que lhe dá

a percepção do desvelar da consciência
divina e o sentimento de irmandade
com todos os seres e com tudo em sua
volta. O binário espírito-matéria dignifica
o homem e permite-lhe compreender o
Divino que se acha manifesto em tudo
e o seu conhecimento leva-o a integrarse no grande concerto que rege a sutil
inteligência do Universo e que se acha em
perene evolução.
Muitos podem negar que este lado
espiritual exista verdadeiramente. Mas, não
é preciso ir muito longe para compreender
que o mesmo trata-se de uma coisa real,
porque nenhum outro ente a não ser o
homem é possuidor de sentimento e
inteligência tão aguçada, ao ponto de
produzir gênios e santos no seio de sua
própria humanidade. Como explicar as
grandes consciências que existiram sobre o
nosso planeta se considerássemos os seres
humanos apenas como animais irracionais
melhorados? E como teria surgido esta
centelha que o faz pensante?
Há algo que precisa ser percebido por
todos os seres inteligentes diante desta real
dualidade que o provoca continuamente,
ora para torná-lo num tipo demoníaco
e egoísta, ora para transformá-lo num
tipo angélico e humanitário. O que pode
provocar estas condições antagônicas
e outras intermediárias, senão algo
transcendente que habita o veículo mais
denso e exige dele novas posturas éticas
e uma percepção cada vez mais divinizada
diante de tudo aquilo que o cerca?
A dualidade está em tudo e é preciso que
atinemos para a sua atividade dentro de
nós mesmos para que possamos vencer
suas tendências mais arraigadas ao mundo
material e que nos conduzem para o lado
mais intrínseco do domínio das coisas e
que é excessivamente egoico. O próprio
egoísmo tem o seu oposto que é o altruísmo
e que pode também ser exercitado neste
planeta. Nosso ego tende a puxar tudo

para si mesmo e deseja ser o senhor e o
centro de todas as atenções e poderes.
Mas, a consciência divina, que se opõe ao
ego, quer que o verdadeiro ser que habita
este pequeno mundo transcenda este ego
de reduzidas percepções humanitárias,
quase inexistentes, e se volte para o real,
o transcendente, o imortal e eterno, que
mora bem junto deste e se mantém silente
até que seu pensamento perceba a sua
presença. Então, ser-lhe-á permitido que
a manifestação do Divino se faça presente
em seu ser para abrandar a sua mente e
o seu coração conturbado, conduzindo-o
a agir de acordo com atração da vontade
consciente.
Este é um trabalho contínuo que deve ser
feito todos os dias. A conscientização do
binário e das condições em que ele atua em
nosso íntimo é um fator muito importante
para permitir que possamos nos autoobservar e saber o que deve ser feito para
vencer o poder deste plano. A questão
final de tudo isto é que podemos decidir
que caminho devemos tomar em nossa
caminhada: o que nos propõe atender aos
ditames do ego inferior e de suas vontades
inextinguíveis neste plano, ou o que eleva o
nosso campo vibratório em direção ao mais
Sagrado e nos torna mais aptos para vencer
as armadilhas do mal e compactuar com
as esferas mais elevadas, de onde o nosso
Eu Divino nos chama para voltar ao seu Lar
Transcendente.
Saberemos, diante disto, que o primeiro
ser nos conduz à morte e ao sofrimento
prolongado no seio dos mundos inferiores
e das posses e o segundo, nos eleva por
sobre o mal terreno e nos conduz de volta
à imortalidade, à real felicidade e à paz,
propalados por todos os Mestres que aqui
estiveram instruindo a humanidade.

J.A. Fonseca
Conselheiro da Ramacrisna

