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PRÊMIO ITAÚ-UNICEF

A Ramacrisna é vencedora da 12ª edição
do Prêmio Itaú-Unicef na categoria Grande
Porte - Regional Minas Gerais.

Pág. 05

IMPOSTO DE RENDA PODE SER DOADO
PARA A RAMACRISNA ATRAVÉS DO FIA

CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL
RAMACRISNA.

Pág. 06

Pág. 08

EDITORIAL
Instituto Ramacrisna
A Ramacrisna em sua última reunião
do Conselho Deliberativo aprovou a
mudança da razão social de Missão
Ramacrisna
para
INSTITUTO
RAMACRISNA. Mantemos o nome
principal, escolhido por nosso fundador,
Arlindo Corrêa da Silva, que é uma
homenagem a Sri Ramakrishna, filósofo
indiano, ecumenista, nascido no século
18, e que pregava o trabalho social e
voluntário como forma de crescimento
do ser humano. Acreditamos que
agregando Instituto ao nome, estamos
nos adequando aos novos tempos,
olhando para frente com muita fé e
confiança nas bênçãos divinas para a
realização dos propósitos de servir ao
semelhante estabelecidos por nosso
fundador.

Prêmio Itaú Unicef
2017 foi um ano de muito trabalho,
surpresas e muitas conquistas. Vencer
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o Prêmio Itaú Unicef – Regional Minas
Gerais foi motivo de grande alegria.
Esta premiação tem tudo a ver com a
missão e os valores que carregamos.
É o reconhecimento do trabalho que
toda a equipe realiza por décadas e
mostra as parcerias de sucesso que
realizamos, nesse caso com a Escola
Municipal Desembargador Souza Lima e
a Secretaria de Educação de Betim. É
um orgulho receber uma premiação com
a chancela da Unicef.

Compliance
Ampliamos também as ações de
transparência e gestão que já vínhamos
desenvolvendo e que tem nos valido
várias premiações. Elas poderão ser
verificadas em nosso site, onde criamos
uma nova aba – Transparência - para
compartilhar informações, novas ações
e estratégias com todos os apoiadores
dessa organização que caminha para
59 anos com resultados impactantes
na transformação da vida das pessoas.

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 pelo Instituto
Ramacrisna.

Acesse www.ramacrisna.org.br .
Nesse final de ano queremos agradecer
a
todos
os
amigos,
parceiros,
apoiadores. A todos que acreditaram na
competência e seriedade da Ramacrisna
e foram de fundamental importância
na realização das atividades de arte,
cultura, educação, profissionalização,
aprendizagem e geração de trabalho e
renda, que geram dignidade, qualidade

de vida e proporcionam um novo
significado na vida de milhares de
crianças, adolescentes, jovens e
adultos de 10 municípios da região
metropolitana de BH.
Que Deus se faça presente no
coração e na vida de todos.
Solange Bottaro
Vice-presidente da Ramacrisna
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EM DESTAQUE
A cada edição você conhecerá um projeto desenvolvido pela Ramacrisna.

BIBLIOTECA

Crianças em momento de leitura na Biblioteca.

A Biblioteca Prof. Arlindo Corrêa da Silva
recebeu esse nome como homenagem ao
fundador da Ramacrisna. Com 194 m²,
possui acervo de literatura infanto-juvenil
e adulto com mais de 5.000 livros. Atende
todos os alunos matriculados na Ramacrisna,
funcionários e toda a comunidade do
entorno da Instituição. Faz parte da Rede de
Bibliotecas Públicas e comunitárias de Betim,
Rede Estadual de Bibliotecas Comunitárias
Sou de Minas Uai e da Rede Nacional de
Bibliotecas Comunitárias.
Em 2015 teve seu projeto selecionado e
patrocinado por meio de edital da Fundação
Biblioteca Nacional, ligada ao Ministério da
Cultura e ao Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas, assim, todo o espaço foi inteiramente
renovado utilizando mobiliários sustentáveis,
feito com palets de madeira.
Além disso, todo o espaço foi customizado
pelas crianças, jovens e pelas mulheres da

Cooperativa Futurarte. As crianças do Centro
de Apoio Educacional Ramacrisna – CAER
fizeram desenhos reutilizando papéis, o grupo
de jovens Antenados customizaram armários
e prateleiras reaproveitando revistinhas em
quadrinho e as cooperadas da Futurarte
reaproveitaram sobras de tecido utilizados
na produção. O intuito é deixar o espaço
mais alegre, colorido, sustentável e com a
cara do público que frequenta o espaço. “A
proposta de dar cara nova para a biblioteca
é dar o exemplo para os frequentadores da
importância da sustentabilidade. Mais do que
um espaço de ler, queremos que o público
aprenda em um ambiente que o inspire a ser
sustentável”, conta Solange Bottaro.
A principal característica da Biblioteca da
Ramacrisna é que ela não se restringe a
paredes, uma vez que possui vários projetos
de incentivo a leitura itinerante, além de usar
todo espaço da Instituição, que possibilita
exercer a prática da leitura de forma
agradável, confortável e prazerosa, utilizando

os jardins, os gramados debaixo das árvores
e quiosques.
O projeto “Mala de Leitura” foi premiado em
2013 como o melhor Projeto de Incentivo
a Leitura de todo o Brasil pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ele
consiste em incentivar a leitura nas
instituições que não possuem nenhum tipo
de acervo, como Creches comunitárias,
Unidades Básicas de Saúde, etc. A mala
comporta aproximadamente 40 livros que se
se transforma em uma “estante expositora”
quando é aberta, já que a maioria das
instituições atendidas também não conta
com um espaço adequado para a exposição
dos livros. A entrega da Mala é marcada com
muita festa, quando sempre apresentamos
uma peça teatral baseada em alguns dos
livros da estante. Os livros são renovados
mensalmente.

Crianças mostram MALA DE LEITURA
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NOTÍCIAS
CURSO DE ROBÓTICA INDUSTRIAL
No dia 15 de setembro a Ramacrisna iniciou
mais um projeto inovador. O curso de
robótica industrial qualifica jovens de 16 a 25
anos com ensino fundamental completo, de
Betim e 9 cidades do entorno para atuar em
indústrias de alta precisão, como montadoras
de automóveis, manutenção e operação
de aparelhos de energia alternativa e nos
equipamentos de robótica na área medicinal.

O curso foi possível graças ao patrocínio dos
Rotary Club Belo Horizonte Liberdade, RC
Purley da Inglaterra, RC Rouen da França,
RC Arnhem da Holanda, RCDetmold da
Alemanha e Fundação Rotaria. Colaboraram
também para montar um laboratório com
robô industrial de última geração as empresas
COMAU, BELGO BEKAERT e Schunk que

também estiveram presentes, prestigiando o
evento.
Nossos agradecimentos especiais a Chris
White do Rotary ClubPurley da Inglaterra,
que articulou a parceria com os outros países
e ao Rotary Club de Belo Horizonte Liberdade
que viabilizou os processos no Brasil.

Alunos do curso de Robótica, com o robô Juvenal.

APRESENTAÇÃO DE DANILO REIS E RAFAEL
No dia 03 de outubro, a dupla Danilo Reis
& Rafael, ganhadores da edição 2014 do
The Voice Brasil, visitaram as oficinas e
conheceram as instalações e o trabalho
desenvolvido pela Ramacrisna, encantando a
criançada com muitas selfies.

Depois, os cantores participam de um batepapo com os jovens e fizeram um show
acústico no Centro Cultural. Danilo Reis
& Rafael são naturais de Betim e os únicos
sertanejos a vencerem a competição musical
da Rede Globo. O auditório ficou lotado e os
jovens cantaram junto os sucessos da dupla.

FUTURARTE RECEBE
PATROCÍNIO DA CODEMIG
Com o objetivo de promover a visibilidade
e o aumento das vendas da Associação de
Empreendedores do Artesanato Futurarte,
resultando na sustentabilidade econômica
do grupo de mulheres, a Codemig
Companhia
de
Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais está
patrocinando o projeto “Tecendo a
Marca” da Futurarte. O projeto prevê
a criação de um site com E-commerce,
campanhas de marketing e estratégias
de automação, produção de vídeos e
fotos para a alimentação do site, redes
sociais e a capacitação das artesãs para
gerenciamento das redes.
Associação de Empreendedores de
Artesanato Futurarte é composta por 18
mulheres em situação de vulnerabilidade
social, moradoras em área rural da
cidade de Betim, com pouca escolaridade
e qualificação profissional, geralmente
as mantenedoras da família. São as
associadas que criam produtos, elaboram
as peças e promovem as vendas.

Danilo Reis e Rafael na Ramacrisna

04

PRÊMIO ITAÚ-UNICEF
Ramacrisna e Escola Municipal Desembargador Souza Lima

Solange Bottaro, vice-presidente da Ramacrisna, Vitória Cruz eTayssa Avelar, gestoras da Escola Integral e Meirilane Rangel, superintendente da Escola Integral.

A Ramacrisna é vencedora da 12ª edição do
Prêmio Itaú-Unicef na categoria Grande Porte
- Regional Minas Gerais. O projeto vencedor é
o Escola Integral, uma parceria da Instituição
com a Escola Municipal Desembargador
Souza Lima, no Bairro Açude em Betim.
O prêmio é considerado o maior do Brasil
no campo da educação, com chancela da

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a
Infância.
No Projeto De Mãos Dadas, a Ramacrisna
e a Escola Municipal Desembargador Souza
Lima buscam o desenvolvimento integral das
182 crianças, de 6 a 13 anos, matriculadas e
frequentes na Escola, acreditando na educação
como uma ferramenta de transformação.

A grande motivação é proporcionar um
trabalho diferenciado aos estudantes,
contribuindo para o desenvolvimento global
das crianças e especialmente para a melhoria
da aprendizagem utilizando ferramentas
diferenciadas, atividades que envolvem arte,
artesanato, tecnologia, descortinando um
novo horizonte para alunos e sua família.

HOMENAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM
O presidente da Ramacrisna, Expedito Martins
Chumbinho, juntamente com a vice-presidente
Solange Bottaro e o superintendente Américo
Amarante, receberam, no dia 26 de setembro,
uma Congratulação da Câmara Municipal de
Betim pelos prêmios “Melhores ONGs”, um
selo que confirma a gestão e transparência da
Ramacrisna, e pela certificação internacional
“GreatPlacetoWork (GPTW)”, que reconhece os
melhores lugares para se trabalhar. Os prêmios
atestam a equipe comprometida e qualificada
que trabalha na Instituição. A cerimônia de
entrega contou com os vereadores de Betim e
foi aberta ao público.
O vereador Tiago Santana, o Administrador Regional Vianópolis Gilberto Mendes, o Superintendente da Ramacrisna Américo
Amarante, a vice-presidente Solange Bottaro, o presidente Expedito Martins Chumbinho e o vereador Léo Contador.
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FIA

IMPOSTO DE RENDA PODE SER DOADO PARA A RAMACRISNA
ATRAVÉS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Você sabia que é possível ficar em dia com
a Receita Federal e ainda ajudar quem
precisa? Por meio do Fundo da Infância e
Adolescência, o FIA, Pessoa Jurídica pode
destinar até 1% e Pessoa Física até 6% do
Imposto de Renda para instituições sociais
até 29 de dezembro. A destinação dos
recursos para o FIA não interfere em outras
deduções e não gera cursos para o doador.
O FIA é amparado pela Lei Federal nº
8.069/90 e tem como objetivo arrecadar
recursos para financiar projetos que atuam
na proteção e defesa dos direitos da criança

e adolescente. Os recursos são aplicados
exclusivamente nessa área e é fiscalizada
pelo Ministério Público e Tribunal de Contas
do Estado. Não é gerado nenhum custo extra
para o contribuinte, já que a doação leva a
Receita a destinar parte do valor que ficaria
com ela para uma instituição.
O Instituto Ramacrisna coleciona, desde
a sua fundação, diversas premiações
renomadas, entre elas as mais recentes:
O selo “Melhores ONGs do Brasil Para se
Doar”, promovido pela Revista Época e
Instituto DOAR que leva em consideração

Uma das funções do CMDCA - Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente, através do FIA Fundo da Infância e Adolescência, é realizar campanhas
financeiras para levantar recursos destinados a auxiliar
obras assistenciais.
Estes recursos contribuem e incrementam, de forma
complementar, o orçamento dos programas, projetos e ações
voltadas para o fortalecimento das políticas municipais de
atendimento.
Para que isto aconteça, o CMDCA conta com as entidades
estruturadas e inscritas no Conselho, assumindo essas
responsabilidades juntamente com o governo municipal,
através de seu diagnóstico.
Sustentabilidade de organizações e a diversificação de
seus serviços requer planejamento e bons projetos, e sem
recursos não funcionam, daí a importância do CMDCA como
elo transformador e interlocutor entre a sociedade civil
organizada com empresas e pessoas físicas, na destinação
de recursos através do FIA, com abatimento de valores do
imposto de renda devido.

Edmar Castro

Secretário Executivo do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente de Betim-MG
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critérios como a gestão e transparência
da Instituição, e o Prêmio Itaú-Unicef
na categoria Grande Porte Regional Belo
Horizonte, com o projeto “Escola Integral”,
uma parceria da instituição com a Escola
Municipal Desembargador Souza Lima,
que busca o desenvolvimento integral dos
alunos, acreditando na educação como uma
ferramenta de transformação. O prêmio é
considerado o maior do Brasil no campo da
educação com chancela da UNICEF – Fundo
das Nações Unidas Para a Infância.

Por que faço doações em projetos
vinculados aos FIA´s:
Importância, prioridade, visibilidade,
prestação de contas e responsabilidade
social são alguns termos que atuam
quando resolvo ao final de cada ano,
aplicar uma parte do meu imposto de
renda - pessoa física, diretamente nos
Conselhos vinculados com os FIA Fundo da Infância e da Adolescência.
A legislação tributária permite a
doação de até 6% do imposto devido
na declaração do imposto de renda,
descontando-se o mesmo valor do
imposto devido ou lançando-o nas
restituições a serem recebidas no
ajuste anual de cada doador. Dentre
as diversas motivações citadas,
destaco a questão dos convênios
estabelecidos com os Conselhos
Municipais com as Instituições
que têm projetos aprovados nos
respectivos fundos, o que permite
o acompanhamento muito mais
próximo da aplicação dos valores, o
que não seria possível se valor ficasse
retido diretamente pela Receita
Federal. Outra novidade recente
da legislação trouxe a possibilidade

realizar a doação no momento da
declaração anual até o prazo de
entrega das declarações no ano
em curso, o que neste caso reduz
o percentual para 3% do imposto
devido.
Afirmo com orgulho que as
Instituições conveniadas com os
respectivos Conselhos Municipais
de Betim, Contagem, C. Lafaiete,
dentre outros já receberam
minhas doações nos últimos
anos e tenho muita satisfação
e senso contribuir, com muito
pouco esforço, por essa ação
cidadã. Tenho a clara evidência
dos resultados auferidos pelas
Instituições que apoio e que
atuam
diuturnamente
para
“diminuir a distância daqueles
que têm, dos que nada têm...”

“Estou há sete anos na Ramacrisna
recebendo diversos benefícios
sem nenhum custo. Tenho
acesso a variados cursos, vivo
em meio à cultura e diversidade
durante cinco dias da semana. A
Ramacrisna me mantém afastado
as drogas e de outros riscos. Aqui,
tenho materiais didáticos atuais e
na biblioteca livros que eu nem
ouviria falar fora daqui. Sou
grato pelas oportunidades que a
Ramacrisna me oferece”.
Luan Bastos, 14 anos

É mister ampliar o conhecimento
sobre a legislação e a segurança
para essa ação de grande
impacto nos projetos em nossas
localidades.
Marcus Vinicius do Nascimento

Engenheiro Eletricista; especialização na FGV em Gestão
de Negócios; Diretor Técnico da Brasil Ventos Energia
S.A.

FELICIDADE
Há pessoas que tudo que fazem, é feito
com relutância. É como um peso que
a impede de ser total em qualquer
coisa – na meditação, no trabalho, nos
relacionamentos. A pessoa deixa de soltarse em qualquer coisa que faz. Supõe que
é medo, mas não sente medo. Quando
está relutante em fazer alguma coisa,
uma parte disso pode ser medo, porque
você está com medo de se abandonar
totalmente. Tem medo de perder o
controle. Tem medo de se comprometer.
Só vai até certo ponto e depois para,
porque ir mais adiante pode ser perigoso.
Pode não ser capaz de voltar novamente.
Pode estar indo para um ponto onde não
há retorno.
O medo é fundamental, assim como o amor.
Os dois são as coisas mais fundamentais
– o amor e o medo – e ambos são pólos
opostos. Se existir muito medo, haverá
menos amor. Se abandonar o medo, então
haverá mais amor. É a mesma energia.
Quando ela é negativa, é o medo. Quando
é positiva, é o amor. Se amar, se soltará;

irá ao ponto mais distante possível.
Não se preocupará em controlar ou
refrear, estará ﬂuindo. Estará diluída
e poderá se fundir com o que a cerca.
Não terá medo de se fundir. Não terá
medo da vida nem da morte. Estará
amando. Amando a vida, amando
a morte. Amando o que aconteça,
sem nenhuma relutância. Não irá só
até um determinado ponto. Nesse
momento, irá até o fim do caminho.
Irá tão longe que desaparecerá. E é
assim que a vida abundante acontece.
Portanto, deve haver medo; do
contrário, por que alguém ficaria
relutante? E se estiver relutante em
uma coisa, estará relutante em tudo.
Na realidade, se a felicidade vier,
estará relutante em aceita-la. Só a
permitirá até um determinado ponto,
só até aí e, então, a interromperá e
se fechará, porque se a felicidade for
demais, não estará mais presente.
Então, não permitirá a risada. Não
permitirá as lágrimas, o choro. Não

permitirá nada. Permanecerá morno
em tudo o que fizer.
Isso pode ser muito perigoso, porque a
faz perder o contato com a vida. Isso
a deixa incompleta. É uma espécie de
paralisia, que a impede de se mover;
não está livre para se mover. Certo
mecanismo interno é acionado e para,
se fecha. A vida só acontece quando
se esquece de como se controlar. As
pessoas controladas são pessoas
mortas. Elas controlam tudo – não
apenas a mente, mas o corpo também.
Você não deve estar respirando tão
totalmente quanto deveria, porque
o controle entra aí também. Então,
comece pela respiração. É sempre
bom começar pelo corpo. O trabalho
é mais fácil porque é feito com o mais
bruto. O corpo é mais visível e pode
senti-lo facilmente. Depois se passa a
trabalhar com a mente.
LINDANANDA
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NOS BASTIDORES
CAER

Equipe de apoio Pedagógico Ramacrisna

digno e produtivo. Atualmente recebe 563 alunos de 6 a 17 anos da Escola Municipal
Desembargador Souza Lima, E. M. Jorge Defensor, E. M.Alair Ferreira de Souza, E. M.
Barão do Rio Branco,E. M. Geraldo Magela Diniz e Escola Estadual Nascimento Nunes
Leal.

CÆR – Centro de Apoio
Educacional Ramacrisna
Um dos valores máximos que levaram o
fundador da Ramacrisna, Arlindo Corrêa
da Silva a iniciar sua obra meritória foi
acreditar que somente através da educação
é possível mudar um país. O CAER –
Centro de Apoio Educacional Ramacrisna
teve inicio em 1992, atendendo os alunos
das escolas públicas do bairro Marimbá,
no período complementar à escola. São 25
anos na busca da excelência em educação,
utilizando a tecnologia como forma de
inserção social das crianças em situação
de vulnerabilidade social e pessoal.
Oferecendo
oficinas
diversificadas
e educação de qualidade, amplia os
horizontes das crianças e adolescentes,
abrindo-lhes as portas para um futuro

Equipe Escola Bem Integral turno da tarde

08

As escolas municipais participam da Escola Bem Integral, uma parceria da Ramacrisna
com a Secretaria de Educação de Betim visando oferecer mais e melhores opções de
aprendizado, sempre buscando despertar nos alunos a autonomia, solidariedade, valores
como ética e respeito humano.

Área de Atuação
ARTE E CULTURA

APOIO PEDAGÓGICO

ESPORTE E LAZER

Orquestra Jovem
Biblioteca Arlindo Corrêa da Silva
Oficina de Artes e Artesanato,
Oficina de Brinquedos,
Centro Cultural Ramacrisna
Robótica Educacional
Informática Educacional,
Mesa Alfabetizadora Digital, Letramento,
Acesso à internet,
Oficina de Xadrez
Modalidades de futsal, futebol society e vôlei.

Equipe Escola Bem integral turno manhã

EDUCAÇÃO NA MENTE
A mente humana equipara-se a
uma águia veloz que alça voo a
todo o momento até cumes bem
elevados ou até labirintos ou
vales muito fechados, com rapidez
e incontrolável impetuosidade.
Muitas vezes ela conduz osseres
humanos a sonhar alto demais
ou leva-o a chafurdar-se nos
mais dramáticos escaninhos de
suas vias tortuosas e trepidantes.
É preciso que aprendamos a
controlar a nossa mente. Ela
poderá ser para nós um grandioso
instrumento de equilíbrio no
mundo físico e emocional, além de
possibilitar-nos alcançar melhores
colheitas no próprio plano mental,
com implicação direta no plano
físico.
Entretanto, a educação da mente
não é uma coisa fácil de ser
praticada, porque não somos
habituados desde tenra infância,
nem mesmo nos sistemas de
ensino vigentes a controlala nos seus aspectos de maior
impetuosidade. E quando adultos,
as dificuldades se mostram
presentes, causando desequilíbrio
em todos os seguimentos do
complicado
relacionamento
humano sobre a Terra. A mente é
uma águia veloz, já o dissemos, e
como tal deverá ser adestrada para
voar por regiões mais harmoniosas
e campos mais ensolarados e
férteis, e todos nós, com seu
esforço particular e com o nosso
estado de consciência atento e sob
controle, temos condições de atuar
vivamente para que isto possa
acontecer.
Inicialmente, seria conveniente
que tivéssemos na educação
da criança, um sistema de
ensino por parte dos pais e dos
professores, mais voltado para o
cooperativismo e o humanismo, do
que para a competição imoderada,

e mais focada no equilíbrio
ecológico e harmonioso do que no
consumismo cego e inconsequente.
Em geral a mente humana é
açoitada permanentemente por
pensamentos de toda a ordem,
sendo que a maioria deles não têm
a mínima serventia ou importância.
Seria importante que cada pessoa
se dispusesse a desenvolver
em si mesma uma espécie de
disciplina da mente e que isto
fosse estendido às crianças e
adolescentes, para que viessem ter
menor um grau de ansiedade em
relação às coisas que os cercam,
ao mundo que têm de enfrentar
e quantidade de pensamentos
desnecessários que circulam no
seu campo mental. Tal processo
implica em limitar a quantidade
destes pensamentos que transitam
na mente e passar a selecionálos, educando-a para que passe
a pensar em uma coisa de cada
vez, reduzindo, gradativamente, os
tumultos mentais e harmonizando
os interesses com menor dispêndio
de energia. Para que possamos
educar a nossa mente é necessário
que a habituemos a não complicar
as coisas em nossa volta,
procurando focar as situações
em torno de forma mais natural
e a pensar em cada uma destas
coisas isoladamente, excluindo
todas as demais que sejam de
menor importância e que em
nada venham contribuir naquele
momento. Este enfoque disciplinar
não é algo muito difícil de praticar,
mas exige força de vontade.
Se
queremos
focar
uma
determinada questão, procuremos
não pensar em nada além do
que é atinente àquele objeto do
pensamento, excluindo todos os
demais que venham interferir no
processo. Este fator é muito comum
nos dias de hoje, especialmente
com o advento da Internet e

dos equipamentos eletrônicos,
onde a rapidez e a quantidade de
informações são muito relevantes.
No entanto, precisamos lutar para
que esta tumultuosa avalanche
de dados que, em sua maioria,
não podem acrescentar elementos
de valor em nossas vidas sejam
deixados de lado, porque muitos
destes, de fato, só servem para
ocupar o nosso tempo e a nossa
mente já assoberbada por tantos
pensamentos.
Esta é uma luta um tanto quanto
árdua, principalmente nos tempos
modernos, mas é preciso tentar.
É preciso que cada pessoa que
almeja um mundo melhor para
se viver possa contribuir para a
reconstrução deste nosso planeta,
desta nossa casa, pois é com a
mente e a ação de cada um que se
pode fazer com que estas coisas
venham a acontecer. Quando o ser
humano consegue plantar uma boa
semente e regá-la com o otimismo,
apesar dos percalços do caminho,
ela costuma frutificar-se e produzir
bons frutos. Apesar do mundo
conturbado de hoje, temos muitos
exemplos disto e muitos deles bem
próximos de nós. Então, pode-se
dizer que este não é um trabalho
impossível de ser executado
exigindo, evidentemente, certa
disposição e vontade para a sua
implementação. A mente é, neste
sentido, o instrumento mais
importante que podemos contar
e é também nos detalhes da vida
de cada um de nós, pois é por
meio dela que podemos organizar
melhor as coisas que se pretendem
realizar,
participando
assim
efetivamente, da construção de um
mundo melhor, mais harmonioso e
justo, propício para o bem estar de
todos os seres humanos e de todos
os demais seres e reinos da Terra.
J. A. Fonseca
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IMPACTO DA ATUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
NA SOCIEDADE
O Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (FONIF) divulgou, em 8 de agosto, os resultados da
pesquisa: A contrapartida do Setor Filantrópico para o Brasil, realizada pela DOM Strategy Partners entre
os meses de maio de 2015 e junho de 2016.
Amparado por dados oficiais do Governo Federal, o estudo restringiu-se às instituições que possuem o
Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas), e tinha como objetivo verificar a
situação da Previdência Social do Brasil e a contrapartida oferecida à sociedade brasileira pelas instituições
filantrópicas, imunes ao pagamento da cota patronal, nas áreas de assistência social, educação e saúde.
Com base em dados de 2014, o levantamento identificou que as instituições filantrópicas prestaram:

160 milhões de atendimentos
geraram 1,3 milhão de empregos
a cada R$ 1,00 obtido a partir das isenções ﬁscais cada
instituição de Assistência Social retorna R$ 5,73 em
benefícios à sociedade, ou seja, cada
R$100,00

que uma Organização Social deixa de pagar em impostos

R$573,00

são investidos em benefícios em favor da sociedade.
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SARADA DEVI
Discípulo: Por que razão
nossa mente não se absorve
em Deus quando repetimos
Seu Nome?

razão seu progresso parou
por alguns dias, mas, mais
tarde, pela graça de Deus, ela
encontrou a palavra correta.

A Mãe: Isso acontecerá no
tempo devido. Mesmo que a
mente não fique concentrada,
não desista da repetição
da palavra santa. Você faz
o seu dever. Ao repetir o
Nome, a mente ficará fixada
por si própria ao ideal, como
a chama de uma vela, num
local protegido do vento. É
só o vento que faz a chama
oscilar. Da mesma maneira,
nossas fantasias e desejos
tornam nossa mente inquieta.
Além disso, a concentração
é
retardada
se
não
pronunciamos a palavra santa
corretamente. Havia uma
mulher a quem seu instinto
pediu para, repetir a palavra
sagrada “Rukmininathaya”. A
mulher não conseguia proferir
tão grande palavra, assim ela
repetia ‘Ruk, Ruk”. Por esta

Devoto:
Neste
último
caso,
deveríamos
repetir
somente o Nome de Deus, ou
também a palavra sagrada
que recebemos de nossos
instintos?
Mãe: Sim, você deve repetir
também a palavra sagrada.
Repetir o Nome de Deus uma
vez com a mente controlada,
é equivalente a um milhão
de repetições com a mente
ausente de Deus. Você pode
repetir o Nome o dia todo,
mas se a mente estiver
noutro lugar, isto não produz
muito resultado. A repetição
deve ser acompanhada de
concentração somente então,
consegue-se a graça de Deus.
Devoto: É
continue

suficiente que
as
práticas

espirituais que estou fazendo
agora ou devo fazer alguma
coisa mais?
A Mãe: Continue no que
está fazendo agora. Sri
Ramakrishna já o aceitou
como seu querido.
Devoto: Diz-se que realizamos
Deus orando sinceramente a
Ele, por dois ou três dias. Eu
tenho rezado por tanto tempo,
mas por que não consigo
nenhuma realização?
A Mãe: Tudo virá a seu tempo,
meu filho. As palavras de Sri
Ramakrishna, que são tão
verdadeiras quanto as de Siva,
nunca podem ser diferentes.
Seja devotado a Ele e abriguese sob Seus pés. É bastante
lembrar que há Alguém,
chame-o de Pai ou Mãe, que
está sempre protegendo você.
Devoto: Tenho fé absoluta em
suas palavras.

RAMAKRISHNA
Para
Sri
Ramakrishna,
Deus é pai, mãe, irmão,
irmã e todas as coisas. Não
reconhecia
parentescos
terrenos. Jamais ambicionou
riquezas,
nem
teve
quaisquer posses terrenas.
Verificou que o ouro não
tem mais valor que a terra e
desprezava absolutamente
as riquezas, compreendendo
a
transitoriedade
dos
objetivos
que
podem
ser adquiridos com ela.
Com
frequência
dizia
que a imortalidade não
pode ser comprada com
dinheiro,
e
confirmava
com
seu
exemplo
o
verdadeiro significado da
passagem védica: “Nem

pelas ações meritórias,
nem pela progênie, nem
pelas riquezas, senão pela
renúncia, tão somente,
pode-se alcançar a Verdade
imortal”. A renúncia e
o desapego às coisas
mundanas é a porta de
entrada
à
Consciência
Divina. Jesus Cristo, Buda,
Chaitanya, Sankaracharya e
todos os outros Salvadores
e guias espirituais do
mundo, exemplificaram isto
através de uma vida de
absoluta renúncia. É muito
raro encontrar nesta época
uma pessoa que pratique o
ideal de renúncia ao desejo
de gozar as atrações do
mundo.

Sri Ramakrishna praticou
o ideal de renúncia às
riquezas a tal ponto que
conseguiu
fazer
que
seu corpo respondesse
involuntariamente
ao
contato de uma mœda,
a qual lhe produzia um
estremecimento repulsivo
até no estado de sono
profundo. Vimo-lo com
frequência
sofrer
dor
quando se sentia obrigado
a tocar uma mœda de
qualquer metal.
Quem poderia ser um
ideal mais perfeito de
renúncia nesta época de
materialismo!
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