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Supere os seus medos

Mesa do estrado do Correspondente Carolina, na comemoração dos 104 anos

Medo não é 
mecanismo de 
autoproteção

Os medos que as pessoas sen-
tem podem ter origem em vidas 
passadas, mas à medida que se 
esclarecem sobre a vida espiritual 
compreendem que suas dificulda-
des existem para ser enfrentadas 
e vencidas. O primeiro passo para 
enfrentarem os medos é buscar lo-
calizá-los; o segundo é buscar for-
mas para vencer cada um dos me-
dos que as assedia; depois, a firme 
determinação de vencer cada um 
deles. Cada pessoa deve pensar: se 
eu não vencer esses medos agora, 
vou desencarnar e reencarnarei no-
vamente trazendo-os todos comigo. 

O Racionalismo Cristão ensina 
que pensar é atrair. Isto significa que 
pensar negativamente (e o medo é 
um sentimento muito negativo) atrai 
assistência astral negativa que forta-
lece o medo. Ao se entregarem aos 
medos, as pessoas abdicam de sua 
capacidade de reagir. 

Procurem ampliar seus conhe-
cimentos sobre a vida espiritual e, 
para manterem seus pensamentos 
longe dos medos, sigam a orientação 
do RC a respeito da necessidade de 
fazerem a limpeza psíquica. Pág. 8

O medo, de qualquer natureza, 
está balizado por uma construção 
distorcida de pensamentos a respeito 
de algo, e não é mecanismo de au-
toproteção. Medo, fobia, insegurança 
e indecisões estão sempre diante dos 
seres fracos, e as fraquezas são peri-
gosas no caminho do aperfeiçoamento 
da inteligência, do caráter e da per-
sonalidade.  Medo e fobia vêm sen-
do alvo de pesquisas científicas nas 
áreas da saúde. Pág. 14 

Casa do RC festeja 104 anos
Uma das Casas do Racionalismo 

Cristão mais antigas, o Correspon-
dente Carolina (MA) comemorou com 
reunião cívico-espiritualista os 108 
anos de fundação da Doutrina e os 
104 anos de sua inauguração. Pág. 5

O Correspondente Olímpia rece-
beu dirigentes e militantes de casas 
racionalistas cristãs de sua região, 
em São Paulo, para comemorar seus 
79 anos de fundação, num encontro 

em que os oradores destacaram a 
necessidade de união entre as Casas 
e seus militantes. Pág. 4

Também a Filial Piracicaba (SP) 
comemorou 79 anos de existência, 
com reunião em que o presidente 
em exercício da Casa, Antonio Jr., 
afirmou que todas as casas racio-
nalistas cristãs são resultado de de-
dicação, trabalho contínuo e esforço 
de seus componentes. Pág. 4

Estão abertas as inscrições para o 
3º Encontro de Jovens da Filial Fernan-
dópolis (SP), que se realizará de 28 de 
abril a 1º de maio. Pág. 4

Amizade
Joia de grande valor, a amiza-

de traduz afeição, simpatia e esti-
ma, e requer sinceridade, lealdade 
e espontaneidade. Pág. 10

Jovens

Em seu mundo de estágio o es-
pírito se programa para uma nova 
encarnação. Quando encontra a 
oportunidade, projeta-se na dimen-
são do mundo-escola em que vai 
encarnar. Nesse processo, recolhe 
de diversos campos de manifes-
tação as matérias fluídicas ade-
quadas ao que foi anteriormente 
programado. São aditivos ao seu 
corpo fluídico necessários para que 
possa desenvolver seus atributos e 
faculdades continuando, assim, sua 
caminhada pela trajetória evolutiva 
que lhe cabe percorrer. Pág. 16

Encarnação
do espírito
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A vida do ser humano é normalmente 
dividida entre hábitos e particulari-
dades que atendem primordialmen-
te à subsistência da própria espécie, 

encontrando-se similaridades nos diversos 
povos. Assim ocorre nos meios familiares, nos 
compromissos de trabalho, nas programa-
ções voltadas para o lazer, nas mais varia-
das atividades. No entanto, os princípios ra-
cionalistas cristãos alertam o estudioso desta 
filosofia para uma concepção mais ampla e 
construtiva da existência humana, consubs-
tanciada no entendimento acerca da ação 
permanente do Princípio Inteligente sobre a 
Matéria, – dois únicos elementos de que é 
composto o Universo – para sua identificação 
de participante do processo evolutivo como 
parcela do Todo Universal, do qual é insepa-
rável, mas distinguível.

De onde vem o ser humano? O que ocorre 
após sua morte? Por que ele existe? Estes são 
questionamentos historicamente formulados 
pela humanidade que encontram razão na 
própria natureza e cujas respostas são susten-
tadas por leis evolutivas. A vontade de pene-
trar e desvendar o desconhecido é comporta-
mento natural do indivíduo e característico do 
seu processo evolutivo, gerando, não raras ve-
zes, estímulos conscientes e inconscientes para 
assimilação e desenvolvimento de si mesmo. 
No entanto, para aprimorar esse importante 
atributo espiritual, o indivíduo deve analisar os 
fatos à luz da razão, de modo a não envere-
dar para conclusões obscuras.

O anseio de compreender os chamados 
mistérios da vida levou a humanidade à cria-
ção de mitos e fantasias. A subserviência e 
devoção a elementos da natureza e a en-
tidades supostamente divinas serviram para 
manipular numerosas civilizações através do 
medo no decorrer do tempo, quando a de-
sobediência ou a incredulidade poderiam 
até significar a condenação dos infratores 
à morte. Esse comportamento histórico e o 
surgimento do método experimental como 

base da ciência moderna contribuíram para 
o afastamento das teorias físicas das concep-
ções de natureza metafísica devido ao para-
digma científico reducionista.

Por ter-se mantido irredutível quanto ao 
reconhecimento dos fenômenos metafísicos e 
sua causalidade, o uso do método experi-
mental tornou possível o avanço tecnológico 
e, indiretamente, proporcionou progressiva 
desconstrução ideológica do misticismo obs-
curantista. A ciência moderna mantém-se 
afastada das concepções de natureza espi-
ritual, que dão base ao entendimento cau-
sal dos fenômenos espíritas. Entretanto, esse 
paradigma vem aos poucos mudando, em 
razão de algumas similaridades do procedi-
mento científico se aproximarem dos resulta-
dos originados da pesquisa mediúnica, que 
comprovam capacidades perceptivas extras-
sensoriais que ultrapassam as possibilidades 
dos cinco sentidos humanos.

O método experimental, como base da 
ciência moderna, permite aos seres humanos 
conhecer cada vez mais as estruturas racio-
nais vinculadas à matéria, mas os torna, o 
mais das vezes, incapazes de verificar a fonte 
dessa racionalidade – a Inteligência Univer-
sal. O excepcional desenvolvimento científico 
nos seus diversos ramos permitiu ao conjunto 
humano avançar em intelectualidade, entre 
outros aspectos, mas este tem demonstrado 
sua incapacidade de perceber a mensagem 
ética contida na natureza. Os conceitos éticos 
e morais sugeridos pelo Racionalismo Cristão 
na análise dos fatos possibilitam ao indivíduo 
abandonar ideias reducionistas e entender a 
realidade da vida além dos seus limites ma-
teriais, que bloqueiam o esclarecimento espi-
ritual e geram desorientação psíquica.

A humanidade tem manifestado a neces-
sidade de explicações mais amplas acerca da 
cosmovisão. O ser humano sempre buscou ao 
longo dos séculos uma percepção clara que 
abranja o Todo Universal – a Vida do Uni-
verso no seu aspecto amplo e construtivo – e 

explique o valor e o sentido de cada coisa 
nele existente. O indivíduo é, para si mesmo, 
uma interrogação para a qual procura uma 
resposta, que está contida no processo evoluti-
vo, do qual não consegue sair porque dele faz 
parte como parcela do Grande Foco. Com o 
propósito de orientar os passos do ser humano 
no conjunto dos demais seres, surgiu no início 
do século XX o Racionalismo Cristão como fi-
losofia racional, lógica e concatenada à reali-
dade da vida, possibilitando à razão humana 
penetrar nos domínios da espiritualidade ao 
revelar a existência inexorável das leis evo-
lutivas e alertar para as suas consequências.

A heterogeneidade étnica e cultural 
dos povos é atestada pela Antropologia e 
a Sociologia. Contudo, o Racionalismo Cris-
tão, ao analisar essa realidade através do 
prisma ampliado da espiritualidade, mostra 
a noção basilar da composição humana – es-
pírito, corpo fluídico e corpo físico – e amplia 
o horizonte do raciocínio sobre o entendi-
mento da multiplicidade de características 
dos aglomerados humanos. A abordagem 
da doutrina racionalista cristã possibilita a 
compreensão não só do sentido, mas, princi-
palmente, da utilidade das diferenças para 
o desenvolvimento moral e espiritual dos se-
res humanos, explica que, a cada experiên-
cia vivenciada nos mais diversos grupos so-
ciais, a parcela da Inteligência Universal em 
evolução tem oportunidade de equiparação 
de suas faculdades e de seus atributos espi-
rituais. Em outras palavras: a diversidade da 
forma viabiliza a uniformidade da essência.

Ao codificar o Racionalismo Cristão, Luiz 
de Mattos possibilitou à humanidade reco-
nhecer-se como um conjunto espiritual, que 
evolui através de experiências práticas de 
natureza física. O mestre espiritualista ense-
jou aos estudiosos desta Filosofia compreen-
der a necessidade do concomitante desen-
volvimento espiritual e intelectual. Entende-se, 
assim, que as pessoas com maior acesso aos 
bens culturais, e se cristalizam neles, acabam 

por se privar dos bens espirituais. Os intelec-
tuais que não levam em conta a realidade 
espiritual do viver terreno e, por consequên-
cia, concentram a atenção nos seus efeitos 
físicos, reduzindo a observação fenomênica 
apenas ao critério intelectivo, distanciam-se 
do autoconhecimento e das respostas para 
questões transcendentes de magna relevân-
cia. Apartado do esclarecimento espiritual, 
o conhecimento intelectual não passa de um 
labirinto no caminho evolutivo, onde se desta-
ca o nexo indivisível entre espiritualidade e 
intelectualidade.

Ao iniciar seu processo evolutivo na Ter-
ra, a parcela do Princípio Inteligente dispõe 
das mesmas possibilidades e os mesmos re-
cursos do Todo Universal. Após ter passado 
pelos diversos domínios da natureza, ao con-
quistar a faculdade do livre-arbítrio, já, por-
tanto, na condição de espírito, essa emana-
ção da Força Criadora progride à medida 
que irradia positivamente seus pensamentos, 
promove boas escolhas e age corretamente. 
Portanto, observa-se na coletividade indiví-
duos de moral elevada, que refletem traços 
de lealdade, coragem e abnegação, en-
quanto outros exteriorizam, temporariamen-
te, imperfeições do caráter, denotadas em 
tendências voltadas para a maledicência, em 
atitudes egoístas e hábitos perversos.

A vida física não se restringe a uma úni-
ca existência do espírito encarnado na Terra. 
As experiências de hoje são consequências 
das leis evolutivas nas múltiplas encarnações 
pelas quais passou anteriormente. Portanto, 
as situações que se apresentam são inequi-
vocamente oportunidades de aprimoramen-
to espiritual. Com essa compreensão, é mais 
fácil para o ser humano lidar com as adver-
sidades, e, assim, implementar a luta pela 
lapidação de atributos e faculdades espiri-
tuais. As leis evolutivas garantem oportunida-
des de crescimento a todos.

Boa Leitura!
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A Filial Ilha de São Vicente do Ra-
cionalismo Cristão, no Alto de 
Santo Antonio, comemorou em 
26 de janeiro, como fizeram to-

das as casas racionalistas cristãs, o Dia 
da Espiritualidade. Após reunião públi-
ca de limpeza psíquica, foi dado início 
à reunião cívico-espiritualista, com a 
Casa lotada de militantes, assistentes e 
amigos do Racionalismo Cristão.

O presidente da Filial e represen-
tante regional, Antero Filipe dos Santos, 
em discurso dirigido particularmente 
aos jovens, tratou das origens e evolu-
ção do Racionalismo Cristão até os dias 
atuais, a partir do trabalho de Antonio 
Vieira em plano astral, destacando a 
decisiva participação de cada um de 
seus dirigentes máximos.

Explicou o presidente que o Dia da 
Espiritualidade é assim cognominado 
para assinalar todos os anos a data da 
fundação do Racionalismo Cristão, cuja 
bandeira está hasteada mundo afora, 
para que todos possam sentir no âma-
go a grandeza e a profundidade dos 
feitos dos grandes vultos que passaram 
pela Doutrina e que a firmaram neste 
planeta com o único objetivo de esclare-
cer e espiritualizar os seres encarnados, 
instilando neles os sábios esclarecimen-
tos e conhecimentos prodigalizados, pri-
meiramente pelo insigne Antonio Vieira, 
como patrono em campo astral; depois, 
por outros lutadores que o seguiram.

Lembrou o orador que Antonio Viei-
ra foi um jesuíta que encarnou em Portu-

gal, teve antevisão humanística fora de 
comum e trabalhou imensamente, divul-
gando os ensinamentos de Cristo. 

A batina foi a ferramenta que en-
controu para desempenhar neste plane-
ta o papel que lhe estava reservado. 
Foi maltratado pelos seus algozes, que 
o invejavam devido ao seu grande sa-
ber e à confiança que o Reino de Portu-
gal nele depositava.

Implantação. A maior tarefa para 
a espiritualização da humanidade esta-
va porém reservada a outro português, 
Luiz de Mattos, que fundou em 1910 o 
Racionalismo Cristão, realizando reuni-
ões públicas de limpeza psíquica e de 
esclarecimento; logo depois, escrevendo 
na sua Tribuna Espírita, com base numa 
Doutrina codificada em princípios e disci-
plina sólidos. Para isto, teve que estudar 
todas as filosofias e frequentar antros de 
magia negra que lhe permitissem firmar 
uma ferramenta livre de dogmas, de mis-
ticismo religioso e de fanatismo. 

O Racionalismo Cristão explana 
conhecimentos espiritualistas com vi-
são elevada e abrangente. Os estu-
diosos da Doutrina conhecem os efei-
tos nocivos do astral inferior e sabem 
o suficiente para evitar sua influência 
negativa sobre os seres humanos. Luiz 
de Mattos foi sábio ao legar à huma-
nidade um código de conduta moral 
que encerra ensinamentos valiosos, que 
possibilitam aos seus seguidores viver 
de forma mais tranquila e amena, ca-

pazes de tudo enfrentar em seu quo-
tidiano terreno, pois compreendem as 
leis evolutivas que, por serem naturais 
e imutáveis, regem o Universo.

Luiz de Mattos trouxe para o mun-
do físico princípios espiritualistas origi-
nados dos campos astrais superiores. 
Espírito muito inteligente, escolhido pelo 
Astral Superior para lançar neste mun-
do esta ferramenta, Luiz de Mattos era 
intuído astralmente nessa grande incum-
bência por Antonio Vieira e outros es-
píritos superiores, por exemplo Camilo 
Castelo Branco, na sua nobre tarefa de 
espiritualização da humanidade.

É por todos sabido que Luiz de 
Mattos, para fundar o Racionalismo 
Cristão neste planeta, teve como com-
panheiro inseparável Luiz Thomaz, e os 
dois faziam uma dupla perfeita, para 
a materialização do projeto do Astral 
Superior: a fundação do Racionalismo 
Cristão. Enquanto o primeiro se incumbia 
da parte espiritual da Doutrina, que co-
dificou na década de 1920, o segundo 
compartilhava com a parte material.

A história do Racionalismo Cristão 
é muito rica em termos de ensinamentos 
que foram expandidos pelo sucessor e 
amigo de Luiz de Mattos, Antonio Cot-
tas, consolidador da Doutrina do Gran-
de Mestre.

Antero Filipe dos Santos citou ain-
da Humberto Rodrigues. “É de justiça 
realçarmos outra grande figura que 
empurrou ainda mais o Racionalismo 
Cristão, na sua expansão: Humberto 

Rodrigues, que durante a sua presidên-
cia emprestou à nossa querida Doutrina 
outra visibilidade, agora dotada com 
ferramentas de informação céleres ao 
seu serviço, continuada pelo atual presi-
dente, Gilberto Silva, para a espiritua-
lização da militância de todas as casas 
racionalistas cristãs e da humanidade 
no seu todo.

Prova disso é que mais 20 milhões 
de pessoas vêm utilizando o site do Ra-
cionalismo Cristão com regularidade, as 
emissões da Rádio A Razão e da TV A 
Razão, para além de outros órgãos de 
comunicação, como é o caso do Jornal 
A Razão, recebendo e interiorizando 
os ensinamentos da Doutrina de Luiz de 
Mattos”, afirmou.

Muito mais se poderia falar do Ra-
cionalismo Cristão, Doutrina que, apesar 
de muito jovem, desde a sua fundação 
vem contribuindo muito para o escla-
recimento da humanidade sobre a sua 
composição, isto é, como Princípio Inteli-
gente, Corpo Fluídico e Matéria. 

Da parte que toca a esta Filial, po-
dem os amigos assistentes confiar na 
capacidade espiritual e disciplinar dos 
seus militantes, que tudo farão para 
que este sistema espiritual possa fun-
cionar de fato com a Luz da Verdade, 
respeitando sempre os grandes ideários 
das colunas mestras da Doutrina, Luiz de 
Mattos, Luiz Thomaz, Antonio Cottas e 
Humberto Rodrigues, ou sejam a prática 
disciplinar e os princípios, que são a es-
sência do Racionalismo Cristão. 

6 grandes vultos do RC
Antonio Vieira Luiz de Mattos Luiz Thomaz Antonio Cottas Humberto Rodrigues Gilberto Silva

 Rua São Francisco Xavier, 467 – Loja E – Tijuca – RJ
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Foi com muita alegria e satisfação 
que os militantes e assistentes do Cor-
respondente Olímpia (SP) receberam os 
companheiros representantes das filiais 
São José do Rio Preto,  Fernandópolis, 
Bebedouro, Mirassol, Sorocaba e Tatuí, 
para comemorar seus 79 anos de fun-
dação. Uma reunião em que o enfo-
que foi a união que deve existir entre 
as Casas e entre militantes enfatizada 
pelo espírito do Astral Superior Adail 
Luiz Arantes, presidente astral da Filial  
Fernandópolis.

Foi exaltada a luta dos companheiros 
do Correspondente Olímpia para manter 
essa escola de aprendizado espiritual com 

suas portas abertas. Cada Casa deve ser 
um ponto de luz a iluminar a consciência 
dos seres  humanos. Nós do Correspon-
dente Olímpia estamos convictos de que, 
com nosso esforço e união, manteremos 
este farol de espiritualidade irradiando 
sua luz fortalecedora a todos que necessi-
tam de alento para suas almas.

Militantes e assistentes do RC Olímpia 
agradecem a todos que lhes proporciona-
ram esse reencontro, que muito os fortale-
ceu para dar continuidade a sua missão.

Colaboração de Levino Gilmar 
dos Santos, presidente do Correspon-
dente Olímpia.  

Foi realizada em 16 de feverei-
ro reunião comemorativa dos 79 
anos de fundação da Filial Pira-
cicaba do Racionalismo Cristão. 

O ato, presidida por Antonio F. de Lima 
Jr., presidente em exercício da Casa, 
teve a participação de militantes da 
Filial Rio Claro e amigos do RC. 

O presidente em exercício desta-
cou que 79 anos de existência e ativi-
dades representa uma marca histórica 
para a cidade de Piracicaba, e que 
todas as casas racionalistas cristãs são 
resultado de dedicação, trabalho con-
tínuo e esforço de seus componentes.

Lembrou a trajetória de fundação 
da Filial Piracicaba, enaltecendo seus 

fundadores, Alvino Alexandrino de 
Souza, sucedido por Fernando Gutier-
rez e Henrique Gutierrez Sanches. Este 
último presidiu as atividades da Filial 
por 62 anos, sendo sucedido por Lu-
cilla Martins de Mello, atual presiden-
te. Parabenizou os militantes e amigos, 
realçando o compromisso espiritualista 
do Racionalismo Cristão em Piracicaba, 
firmado na disciplina e no cumprimento 
do dever.

Discursaram também Vânia Lima, 
diretora secretária da Filial; Joel Sou-
za, diretor da Filial Rio Claro; Laurindo 
Nazato, diretor bibliotecário; o jovem 
militante Paulo E. F. de Lima Jr. e Heloi-
sa de Lima Melo.

Filial Piracicaba faz 79 anos

A foto entre amigos para recordação da reunião comemorativa

União, mote no aniversário do RC Olímpia

COMPRA, VENDA  E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
ACOMPANHAMOS PASSO A PASSO O FINANCIAMENTO DA COMPRA 
DE SEU IMÓVEL, JUNTO AO ÓRGÃO FINANCEIRO.
SEGURAMOS SEU IMÓVEL E UTENSÍLIOS.

RUA CONDE DE BONFIM, Nº 310, GRUPO 703 A 711 – METRÔ SAENS 
PENA

FAÇA CONTATO: 2568-3764 E 2284-1119

EMAIL: alopes@osite.om.br

A LOPES IMÓVEIS ADMINISTRADORA DE PONTA 
ADMINISTRANDO SEU PATRIMÔNIO

ALOPES IMÓVEIS CHANCELA DOS BONS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

A Filial de Fernandópolis (SP) do 
Racionalismo Cristão promoverá, nos 
dias 28, 29 e 30 de abril e lº de maio 
de 2018, na Chácara Boa Semente, 
zona rural, seu 3º Encontro de Jovens. 
A abertura será às 11 horas do dia 28.

O encontro reunirá jovens de 13 
a 30 anos, frequentadores ou não do 
Racionalismo Cristão. Quem preten-
de participar deve procurar o repre-
sentante de sua Filial até 23 de abril 
para inscrever-se. O interessado que 
não frequenta o RC deve ser convida-
do por um militante ou  jovem do núcleo 
de Filial.

3º Encontro
de jovens em
Fernandópolis

Grupo participante da reunião festiva no Correspondente Olímpia

Reportagem
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104 anos do RC no Maranhão
O Correspondente Carolina (Ma-

ranhão) do Racionalismo Cris-
tão comemorou com reunião 
cívico-espiritualista, em 21 de 

janeiro,  seus 104 anos de fundação e 
os 108 anos de implantação da doutri-
na racionalista cristã.

A presidente da Casa, Maria Au-
gusta de Medeiros Britto, fez referên-
cia às datas – a fundação do Racio-
nalismo Cristão, em 26 de janeiro de 
1910, e a fundação do  corresponden-
te, em 3 de janeiro de 1914.

Disse a sra. Maria Augusta: “É 
impossível descrever a alegria que 
sentimos em pertencer a esta Dou-
trina maravilhosa, que nos ajuda, 
em todos os sentidos, a galgar com 
galhardia os degraus íngremes da 
evolução espiritual.

O cansaço físico do trabalho quo-
tidiano se esvai quando participamos 
de nossas reuniões, lendo, ouvindo, in-
terpretando e/ou assimilando as dou-
trinações, os ensinamentos do Grupo 
de Estudos e de nossas irradiações à 
plêiade do Astral Superior. Sentimo-
nos, então, leves, recuperados e ple-
nos de satisfação por estarmos cum-
prindo com êxito a missão que nos foi 
confiada nos Planos Superiores da Es-
piritualidade.

Aqui estaremos sempre durante 
o tempo que nos resta neste planeta 

de escolaridade, conscientes de que, 
como nos ensina nosso doutrinador 
João Batista, ‘evoluir espiritualmente 
é a finalidade da existência humana 
na Terra’”.

A presidente parabenizou os mi-
litantes por sua assiduidade, compa-
nheirismo e dedicação à Doutrina, dan-
do-lhe condições de continuar na lida a 
que se propôs.

Agradeceu a presença de todos e 
comunicou aos assistentes que as reu-

niões públicas de limpeza psíquica no 
Correspondente são realizadas todas 
as quartas-feiras, às 20 horas.

O secretário do Correspondente, 
José Ribamar Braga Veloso, destacou 
que no ano de 1910, em Santos, es-
tado de São Paulo, com seu espírito 
de progresso, fundou Luiz de Mattos 
a doutrina racionalista cristã, farol 
luminoso que resplandece por todos 
os quadrantes do planeta, levando 
a luz ao espírito dos que necessitam 

de esclarecimento.
Hoje comemora o seu 

aniversário esta admirável 
escola gratuita e espontâ-
nea, que constitui um dos 
mais altos padrões de filan-
tropia a que se dedicou Luiz 
de Mattos.

“Nossos corações estão 
em festa, e cheiinhos de 
gratidão neste dia de come-
moração dos aniversários 
de nosso Correspondente 
e do Racionalismo Cristão; 
gratidão pelos muitos be-
nefícios que recebemos ao 
frequentarmos as reuniões 
públicas de limpeza psí-
quica e de esclarecimento. 
Sentimo-nos mais confiantes 
e fortalecidos para encarar 
os obstáculos do dia a dia”, 
afirmou o sra. Lucilene Coe-

lho Milhomens.
Afirmou também que “nos gru-

pos de estudos encontramos espaço 
de acolhimento e de aprendizagem. 
Cada pessoa expressa o seu saber, 
através de leitura, discussão e refle-
xão do texto. Assim, assimilamos me-
lhor os conceitos do Racionalismo Cris-
tão. Os grupos contribuem também 
para a união e o desenvolvimento es-
piritual de todos.”

Militantes do Correspondente Carolina prontos para festejar os 104 anos da Casa

Na hora do discurso, esqueça a inibição.
Conte com a ajuda de

GRACY MORENO

     Se você tem dificuldade em se expressar, ou 
deseja melhorar a sua performance na faculdade

ou no trabalho, venha preparar-se conosco.

Preparação para oratória
Trabalho vocal e corporal

Atendo individualmente ou em grupo

Email: gracymoreno@yahoo.com.br
Celular: 21 967442971 

O Racionalismo Cristão alerta sobre a verdadeira vida

Reportagem
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O dia 26 de fevereiro de 2018 
marca um importante perío-
do no Racionalismo Cristão no 
Nordeste do Brasil: após 30 

anos de ter fechado as portas, o Cor-
respondente Barreiros, no estado de 
Pernambuco, foi reaberto. O grupo 
responsável pela reabertura é forma-
do pela presidente Laudenice Miran-
da, Helena Campos, Laudeci Campos, 
Denise Campos, Sônia Santos, Severino 
Procópio e Hellen Campos.

O dia foi de festa, mas para Lau-
denice, muito emocionada, a data não 
se tratava de um marco, mas da conti-
nuação do que está sendo feito em mais 
de 30 anos. “A luta tem sido grande, 
mas contamos com a participação de 
todos para nos apoiar nesta emprei-
tada”, afirmou. A mãe de Laudenice, 
Helena, recebeu o bastão de Damíão 
quando este já não tinha condições físi-
cas de continuar o trabalho, mas “tinha 
plena convicção de que havia feito o 
correto ao passar a responsabilidade a 
esta família”. O grupo, apesar de não 
ter sede própria, continuou ajudando o 
próximo dentro de sua casa, fazendo 
periodicamente as reuniões de estudo e 
de limpeza psíquica.

A  sede da Doutrina hoje em Barrei-
ros é um local simples, como simples foi 
a primeira Casa em que Luiz de Mattos 
presidiu os trabalhos no início de tudo. 
“Sentimos um enlevo, era como se um 
pedacinho do Astral Superior estivesse 
na Terra, era como se ali estivessem o 
próprio Luiz de Mattos e Antonio Viei-
ra, nas palavras de Giselda da Silva, 
que acrescenta: “Quando existe amor 

e carinho, tudo vai adiante, como uma 
planta que cresce com carinho e amor”. 
E foi com grande carinho e amor que 
os mestres nos legaram esta Doutrina. 

Nossa amiga Edileusa disse: ‘estou 
muito feliz em participar deste momento 
inesquecível para o Racionalismo Cristão, 
sonhamos muito com ele, com a evolução 
espiritual desses irmãos de Doutrina, que 
podem contar conosco a qualquer mo-
mento e a qualquer hora”.

Esse espírito solidário invadiu mui-
tos que contribuíram em pensamentos, 
em irradiações, em itens para o Bazar 
da D. Helena, que contribuíram finan-
ceiramente, ajudando na construção 
deste empreendimento, pessoas como 
Francisco Ivo, José Francisco, José Ma-
thias, Aílton, Francisco Buarque, Luciano 
e Carolina de Natal, José Rodrigues e 
outros, que ficamos até receosos de ser 

injustos  em não os citar. É de ressaltar 
ainda o apoio irrestrito da Filial Recife, 
que muito contribuiu para este estágio 
alcançado pelo Correspondente Bar-
reiros, e o apoio também irrestrito da 
Casa-Chefe do Racionalismo Cristão, na 
pessoa do presidente mundial da Dou-
trina, Gilberto Silva, que incentivou este 
empreendimento para que tudo aconte-
cesse como de fato aconteceu.

Eliane alertou que a partir de 
agora lá estará a Laudenice, que irá 
estudar a Doutrina junto com o grupo 
formado, trabalhando-o para trans-
formar a Casa numa filial. “Estamos 
plantando uma semente que irá crescer 
ao longo dos anos”, afirmou Eliane. “E 
obviamente que a solidariedade entre 
os irmãos racionalistas cristãos, como 
bem disse Edileusa, será fundamental”.

Hoje vemos o RC como uma Doutrina 

madura, pronta para dar muitos frutos, 
como novos grupos de estudo, correspon-
dentes e filiais. Mas nem sempre foi as-
sim, como bem lembrou nosso amigo Ele-
nilsom: “ Eu conheço a Doutrina há mais 
de 20 anos e antes o ambiente era muito 
perturbado, mas tantos foram encami-
nhados para seus mundos de estágio que 
hoje o ambiente no planeta está muito 
mais calmo. Presenciei muita dor e sofri-
mento porque nunca foi fácil, mas com 
a presença dos Espíritos Superiores em 
nossa luta fomos amparados para que 
hoje chegássemos aonde chegamos”. 

O certo é que o trabalho está só 
começando e há muito ainda a desen-
volver em nome de uma espiritualidade 
maior, uma consciência verdadeiramen-
te Cristã.

Colaboração de Francisco Buarque

Um dia de muita luz

Grupo que lutou e conseguiu reabrir o Correspondente Barreiros (PE), desativado há 30 anos; ao lado, a sede da Casa

A Filial Vicente de Carva-
lho (RJ) do Racionalismo Cristão 
(Grupo Olga Brandão de Al-
meida) promoverá palestra do 
professor Marcos Torres sobre 
A história de Oscar Niemeyer. O 
evento será no dia 24 de abril 
de 2018, das 16h às 18h, na 
sede da Filial: Rua Flamínia, 
191, Vicente de Carvalho, Rio 
de Janeiro. A presidente da 
Casa, Vanda Coutinho Pandol-
pho, convida: “Venha conhecer 
essa história.” Entrada franca.

Responsáveis: Ulisses Soares 
e Dilma Sant’Anna

Palestra sobre
Oscar Niemeyer

Reportagem



A RAZÃO7 ABRIL / 2018

Desde que me conheço por gente, 
minha vida foi só sofrimento: na 
infância, com meus pais,  muito 
ignorantes e grossos; na adoles-

cência, sem ter a menor orientação de 
nada, passei por dois relacionamentos; 
no primeiro tive uma filha, hoje com 24 
anos, que me deu três netas, mas não 
moram comigo. Nunca tivemos bom re-
lacionamento, porém como mãe fiz a 
minha parte. Separada do pai a criei 
com dificuldade, mas não lhe faltou 
nada.

O segundo foi o que a criou, Não 
deu certo e separamos depois de 12 
anos. Novamente me juntei com um 
bom homem, que sempre me ajudou, 
principalmente com minha filha e de-
pois as netas. Recentemente, pediu a 
separação. Nunca imaginei me sepa-
rar, porque nos dávamos muito bem, 
nunca brigamos, sempre com muita 
conversa, com respeito, sem agressões 
verbais ou físicas.

Foi um grande baque, perdi meu 
chão, quase entrei em depressão. Ele 
era tudo para mim, sempre fui leal 
companheira, achei que era para a 
vida toda. Depois da separação, não 
consigo comer, dormir, não tenho âni-
mo, estou morando com minha mãe. É 
uma prisão, passo o dia todo dentro 
de casa, perdi tudo, principalmente 
o meu conforto, não tenho com quem 
conversar, minha mãe não fala nada, 
não se mete, minha alegria acabou, 
minha paz... Pergunto: por que tanto 
sofrimento, será que vim a este mundo 
somente para ajudar os outros, e de-

pois que não sirvo mais, me descartam? 
Como o espírito pode escolher viver 
numa família sem amor? 

Gosto muito de astrologia, e gos-
to de saber sobre a personalidade de 
cada um. Sou aquariana, gosto de li-
berdade, não gosto de ser controlada, 
meu marido era de libra, nos dávamos 
bem, temos muitas coisas em comum, 
porém ele nunca me colocou como prio-
ridade, sempre defendeu sua família. 
Outra enorme curiosidade é saber por 
que gosto tanto do povo cigano, dan-
ça, alguma coisa me atrai para isso, 
amo o idioma espanhol, será que em 
outras vidas fui cigana?

Gosto muito de ouvir a Rádio A Ra-
zão, não conhecia o lado espiritual da 
vida, só das entidades de que jamais 
gostei e não aceito, mas já me falaram 
que “tenho uma cigana”, assim como 
ser filha de Iemanjá. Amo demais as 
coisas do mar e da natureza, por ser 
aquariana.

Ouço a limpeza psíquica, mas não 
sei o que fazer quando a ouço, tenho 
que repetir as palavras ou pensar em 
coisas boas para o mundo ou especifi-
camente para alguém?

Resposta. Prezada, lemos atenta-
mente a sua mensagem, em que expõe 
seu sofrimento, seu desabafo e o inte-
resse em saber o que significa a limpe-
za psíquica.

É esse sofrimento que faz a pessoa 
procurar compreender-se e entender 
as causas que o geraram, ao aprofun-
dar-se no conhecimento de si mesma, 

pela reflexão que fará visando a uma 
possível mudança de hábitos e costu-
mes com a finalidade de amenizá-lo e 
até mesmo extingui-lo.

Por isso, sugerimos que estabeleça 
como prioridade a sua recuperação o 
mais prontamente possível, eliminan-
do a possibilidade de depressão e, 
embora esteja vivendo atualmente um 
momento difícil, reagir e voltar a ser a 
pessoa que gostaria de ser.

Para isso, o Racionalismo Cristão 
procura orientar as pessoas a entender-
se como espíritos em evolução na Terra, 
que é uma escola de vida e onde es-
tamos buscando o aperfeiçoamento em 
vários cursos que são as encarnações.

Essas vindas ao planeta-escola são 
planejadas pelo espírito em seu mundo 
de estágio, e o maior ou menor grau de 
dificuldade depende do bom ou mau uso 
do livre-arbítrio na encarnação atual ou 
em encarnações anteriores.

Baseados nesses ensinamentos, 
aconselhamos você a frequentar uma 
casa racionalista cristã próxima da sua 
residência e a ler o livro Racionalismo 
Cristão, 45ª edição, que é disponibi-
lizado para leitura minutos antes de 
uma reunião de limpeza psíquica e 

esclarecimento espiritual ou pode ser 
adquirido na livraria da Casa, para 
entender o mecanismo dessas Leis.

Essa frequência, associada à leitu-
ra, a fará conhecedora de quem você 
é, o que está fazendo neste planeta e 
qual a melhor maneira de evitar sofri-
mentos através dos ensinamentos que 
paulatinamente irá adquirindo.

Ao mesmo tempo aprenderá a re-
alizar a limpeza psíquica no lar, não 
para efetuar pedidos, mas para asso-
ciar-se a espíritos de escol, que já não 
mais precisam encarnar e aos quais 
denominamos Astral Superior, e assim 
receber seus eflúvios benéficos e ir for-
talecendo a sua vontade, vencendo o 
desânimo, readquirindo a sua capa-
cidade de reação e reconhecendo-se 
como uma força vibrante capaz de en-
frentar qualquer dificuldade.

Você pode procurar o endereço de 
uma casa racionalista cristã e informar-
se de como praticar a limpeza psíquica 
no lar, acessando o site www.raciona
lismocristao.net.

A limpeza psíquica é uma síntese 
dos ensinamentos doutrinários do Ra-
cionalismo Cristão, e para realizá-la é 
necessário o entendimento do que sig-
nificam suas palavras, que podem ser 
pensadas, ou pensadas e emitidas ver-
balmente, mas com total concentração 
no seu sentido, desligando-se de tudo o 
que é material.

Frequente as reuniões, leia o livro e 
pratique a limpeza psíquica, no intuito 
de ajudar a humanidade e assim esta-
rá ajudando a si própria.

No RC, entenda o que você é

Para realizar a 
limpeza psíquica 
é necessário o 
entendimento do 
que significam 
suas palavras.” 

LUA R  R E P R E SE N TAÇ ÕE S

Aconselhamento

 “
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Supere seus medos
Gostaria de receber esclarecimen-

to e orientação sobre pânico de 
avião. Já tive prejuízos financei-
ros por conta disso. Conheço os 

ensinamentos racionalistas cristãos e sei 
que esse pânico é bobagem, mas não 
estou conseguindo superá-lo.

Resposta: Prezada, sempre teme-
mos o desconhecido. Por isso, quem tem 
a síndrome do pânico mostra que des-
conhece a origem dos medos que sente. 
Eles podem ter origem em nossas vidas 
passadas, o que explica não sabermos 
de onde vêm.

Esquecer-nos de nossas vidas pas-
sadas é uma das sábias leis naturais. 
Quando encarnamos, desejamos come-
çar uma vida nova, livre das perturba-
ções e problemas que nos acometeram 
em vidas anteriores. Desta forma, tere-
mos mais tranquilidade para trabalhar 
pelo nosso progresso espiritual. Esse 
esquecimento é temporário e aplica-se 
apenas à nossa vida atual. No nosso 
inconsciente estão registradas todas as 
experiências pelas quais já passamos 
e esse registro serve para orientar-nos 
a respeito de erros cometidos, a fim de 
evitá-los. Assim, se sofremos um afoga-
mento em vida anterior, teremos receio 
de entrar na água e só nos livraremos 
desse medo quando aprendermos a na-
dar e pudermos enfrentar a experiência 
já preparados para vencer as dificulda-
des que ela nos apresenta. Pronto, es-
tará resolvido o problema desse medo.

Se fomos muito ludibriados em en-
carnações anteriores, reencarnamos 
com forte tendência a sermos muito des-

confiados, pois a lição de uma confian-
ça desmedida ficou registrada em nossa 
história interior.

À medida que nos esclarecemos so-
bre a vida espiritual, compreendemos 
que nossas dificuldades existem para 
ser enfrentadas e vencidas. O primeiro 
passo para enfrentarmos nossos medos 
é buscar localizá-los. Se não há experi-
ência traumática dessa encarnação, de-
vemos pensar na grande possibilidade 
de que tal experiência tenha ocorrido 
em vidas passadas. O segundo passo é 
buscarmos formas para vencer cada um 
dos medos que nos assedia. Esse pas-
so é importante, pois é a base para o 
passo seguinte. E esse consistirá na firme 
determinação de vencer cada um deles.

Devemos pensar: se eu não vencer 
esses medos agora, vou desencarnar 
e reencarnarei novamente trazendo-os 
todos comigo. Até vencê-los todos. Se 
já tenho um bom número de medos acu-
mulados, a tendência é acumular mais 
outros. Por isso, uma pessoa cercada de 
medos é prisioneira de si mesma.

O Racionalismo Cristão, cujas orien-
tações você aprecia, ensina-nos que 
pensar é atrair. Isto significa que, se pen-
sarmos negativamente (e o medo é um 
sentimento muito negativo), atrairemos 
assistência astral negativa que fortale-
cerá o medo e arrefecerá nosso ânimo.

Ao nos entregarmos aos medos, 
abdicamos de nossa capacidade de 
reagir. Entregamos os pontos, como se 
diz popularmente. E se nos entregamos, 
quem vai nos recuperar?

Procure ampliar seus conhecimentos 
sobre a vida espiritual. Verá que muitas 

coisas que nos parecem incompreensí-
veis podem ser explicadas dentro de 
princípios racionais. Uma vez compreen-
didas qual a dificuldade de vencê-las? 
Ganharemos ânimo para enfrentá-las, 
e esse ânimo estará mais fortalecido à 
medida que nos damos conta de que 
somos Força e Matéria. Sendo Força, 
temos energia e capacidade para tudo 
enfrentar nesta vida.

Para manter seus pensamentos lon-
ge dos medos (pensamentos negativos) 
que atraem assistência astral inferior, 
siga a orientação do Racionalismo Cris-
tão a respeito da necessidade de fa-
zermos a limpeza psíquica.

É muito importante que você faça 
duas vezes ao dia a limpeza psíquica 
que, como as próprias palavras expli-
cam, limpam psiquicamente o ambiente 
em que nos encontramos. Você entende-
rá o verdadeiro significado dessa prá-
tica no site da Doutrina: www.racionalis
mocristao.net. Há, também, um áudio 
da limpeza psíquica, disponível na pri-
meira página do nosso site. Basta cli-
car no link para ouvir e baixar para 
o computador. É gratuito. Pode, ainda, 
fazer a limpeza psíquica acompanhan-
do as irradiações transmitidas pela Rá-
dio A Razão via internet. 

Repita a si mesma todos os dias: sa-
berei vencer todos os medos, um por um, 
e para isso vou trabalhar com dedica-
ção, pois essa vitória significará minha 
libertação. Confie em si mesma e esteja 
certa de que está completamente em 
suas mãos o poder de mudar o rumo de 
sua vida. Procure ampliar seus conheci-
mentos espiritualistas.

A espiritualidade ao alcance de todos
O que é o Racionalismo Cristão

O Racionalismo Cristão é uma doutrina filosófica de caráter 
espiritualista, esteada no cristia nismo e, de forma objetiva, nos 
ensina a viver melhor, para obtermos nossa evolução espiritual. 
A Doutrina valoriza o pensamento, a vontade, a disciplina, o tra-
balho, a moral, e não discrimina raça nem tem cor política. Pre-
para o ser humano para, consciente de suas responsabilidades, 
tornar-se útil a si, à família, à pátria e à humanidade.

Rua Jorge Rudge, n° 119, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ
CEP 20550-220 – Telefone (21) 2117-2100

Reuniões às segundas, quartas e sextas-feiras, das 
19h30min. às 20h30min.

Visite o Racionalismo Cristão na internet
www.racionalismocristao.net

Rádio A Razão – Música e informação 
www.radioarazao.com.br

Assista a Tv A Razão 
www.tvarazao.com.brENTRADA FRANCA

A disciplina do Racionalismo 
Cristão recomenda a limpeza 
psíquica como forma primordial 
de limpar psiquicamente o am-
biente em que nos encontramos, 
afas tando influências negativas 
que possam prejudicar nosso 
humor, nossas atividades, nossa 
vida, enfim.

A limpeza psíquica se dá 
por meio de irradiações, que 
devem ser feitas em horários 
determinados, pela manhã e à 
noite. A Irradiação A deve ser 
feita uma vez e a Irradiação 
B deve ser repetida por cin-
co minutos; ao final, uma Irra-
diação B ao Astral Superior e 
outra ao Presidente Astral do 
Racio nalismo Cristão, Humber-
to Rodrigues. 

Irradiação A
Ao Astral Superior
Grande Foco! Força Cria-

dora!
Nós sabemos que as leis 

que regem o Uni verso são na-
turais e imutáveis, e a elas 
tudo está sujeito.

Sabemos também que é 
pelo estudo, raciocínio e cresci-
mento, derivado da luta contra 
os maus hábitos e as imperfei-
ções, que o espírito se esclare-
ce e alcança maior evolução.

Certos do que nos cabe 
fazer, e pondo em ação o 
nosso livre-arbítrio para o 
bem, irradiamos pensamentos 
aos Espíritos Superiores para 
que eles nos envolvam na sua 
luz e fluidos, fortificando-nos 
para o cumprimento dos nos-
sos deveres.

Irradiação B
Grande Foco! Vida do Uni-

verso!
Aqui estamos a irradiar 

pensamentos às Forças Superio-
res para que a luz se faça em 
nosso espírito, e tenhamos cons-
ciência de nossos erros, a fim de 
evitá-los e nos fortalecer para 
praticar o bem.

Limpeza 
psíquica

A RAZÃO

LEIA E ASSINE

Aconselhamento
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Criança batizada não perde  
o direito a futuras escolhas

Recentemente procurei na net e 
encontrei a página do Racionalismo 
Cristão. Passei, então, a ouvir a Rádio 
A Razão, e comecei a fazer a limpe-
za psíquica diariamente. Estou lendo o 
livro Racionalismo Cristão. Esses meios 
de informação que obtive estão contri-
buindo para que eu reconheça os mui-
tos erros que tenho de corrigir, e penso 
que estou no bom caminho. 

Há porém um motivo para este en-
contro com o Racionalismo Cristão que 
tem a ver com uma situação recente, 
que foi ter despertado do meu sono 
com odores ácidos ou outros, como se 
fosse um spray, e durante o dia esses 
cheiros estão presentes. No entan-
to, verifico que os odores abrandam 
quando ouço os programas.

Já entendi que, seja o que for que 
se passa comigo, eu mesmo terei que 
me ajudar.

Resposta: Prezado, você irá libertar-
se desse mal-estar quando puser a sua 
força de vontade em ação, ao direcionar 
os seus pensamentos para as correntes 
do bem, ao entender que espíritos já de-
sencarnados vagueiam pela atmosfera 
fluídica da Terra lendo os pensamentos 
dos seres humanos e aproximando-se 
daqueles com os quais tenham afinidade, 
daí ser necessário ter bons pensamentos, 
confiança em si e a certeza de que esses 
odores vão desaparecer com o tempo, 
com o cumprimento da disciplina racio-
nalista cristã.

Continue a praticar a limpeza psí-

quica no lar, diariamente, nos horários 
disciplinares, aprofunde-se na leitura 
das obras editadas pelo Racionalismo 
Cristão e, quando possível, frequente 
as reuniões públicas em uma casa ra-
cionalista cristã.

Na sua cidade há uma de nossas Ca-
sas, e nela as reuniões acontecem todas 
as segundas, quartas e sextas-feiras, com 
início às 20 horas e término até 21 horas. 
Aconselhamos que você chegue antes 
das 20 horas. Entrada franca.

Nada lhe será perguntado, a não 
ser se é a primeira vez.  Neste caso, 
você receberá um folheto explicativo.

Caso tenha dúvidas sobre estes es-
clarecimentos, não hesite em nos escre-
ver, para que possamos fornecer-lhe as 
orientações necessárias.

Estou passando por uma fase 
muito complicada. São pensamentos 
e sensações negativas persistentes. 
Tenho sempre que guardar para 
mim, pois, se comento com alguém, 
me indicam um psiquiatra.

Esses pensamentos negativos sur-
gem sempre que entro em lugares 
fechados e começaram há uns três 
anos. Estou fazendo as irradiações 
pelo áudio e lendo as obras, mas 
como posso extirpar da mente algo 
que parece estar fixado. Eu não 
entendo por que isso começou. Está 
atrapalhando muito minha vida, sin-
to como se fosse ficar sufocada em 
locais fechados.

  
Resposta: Prezada, durante muito 

tempo você alimentou o medo, ainda 
que inconscientemente, originado ge-
ralmente na infância, e está em uma 
fase de desconstrução desta carga 
negativa acumulada durante anos.

Por isso não deve criar expec-
tativas de mudanças radicais, o que 
se caracterizaria como ansiedade. 
Viva cada dia vencendo-se a si mes-
ma e adquirindo confiança pelo en-
frentamento das situações difíceis, 
e a cada vitória vibre pelo domínio 
próprio alcançado.

Evite noticiários e comentários 
que nada trazem de positivo aos 
nossos pensamentos; procure cultivar 
o otimismo e o bom humor mesmo nos 
momentos mais difíceis.

Nunca se julgue incapaz de re-
agir e enfrente com energia os seus 
medos, antepondo a coragem de 
que é capaz.

Crie sempre pensamentos e ima-
gens positivas antes de entrar em 
qualquer ambiente fechado. Só as-
sim conseguirá superar-se.

São aconselhamentos que espe-
ramos possam contribuir para a sua 
reflexão e normalização.

Estou em um dilema: tenho um 
bebê, meu marido, católico, quer 
batizá-lo e quer que ele siga na 
Igreja Católica participando de 

catequese, essas coisas. Eu não quero 
isso, porém não sei o que fazer, o que 
falar, porque eu não quero que impo-
nha uma religião; quero que meu filho 
siga nos princípios do RC. Me ajudem, 
estou aflita.

Resposta. Prezada, para resolver 
problemas em relação a divergências 
de opinião entre o casal, o Racionalismo 
Cristão orienta-nos para que tenhamos 
um diálogo franco e honesto em que 
deixemos claro que respeitamos o li-
vre-arbítrio de cada um, não impomos 
nossas ideias e queremos, também, ser 
respeitados em nossas ideias e escolhas.
Se a família quer batizar seu filho, não 
rejeite a ideia, tendo a convicção de 
que isso nada significa para o bebê. 

Antes e depois da cerimônia faça as 
irradiações e permaneça tranquila du-
rante todo o ritual.

Muitas vezes, a família quer seguir 
rituais arraigados na cultura brasilei-
ra e irá sentir-se lesada se não puder 
fazer determinadas cerimônias. Essa é 
uma divergência que poderá causar 
atritos não desejáveis.

Quanto à orientação futura da 
criança, aguarde o momento adequa-
do para mostrar que deixará para o 
filho a escolha que deseja fazer. As-
sim sendo, não imporá nada que venha 
cercear o livre-arbítrio do filho. Mas 
lembre-se, essa é uma batalha a ser 
travada bem mais adiante. Não inicie 
a luta agora.

Com o passar do tempo, poderá 
apresentar ao filho os valores que o 
Racionalismo Cristão explana, e que é 
muito importante que possamos trans-
miti-los aos nosso filhos. Com isso estará 

assegurando uma boa formação moral 
ao filho que confiou em você para bem 
conduzir a atual encarnação.

Seus exemplos, suas atitudes, seus 
pensamentos constituirão a base cons-
trutiva que deseja construir para seu 
filho.

Leia e releia as obras de Olga 
Brandão de Almeida e de Maria Cot-
tas, ambas educadoras que nos deixa-
ram lições valiosas sobre como educar 
nossos filhos.

Confie em si mesma e não se deixe 
abater por questões que, no momento, 
são secundárias. Lembre-se de que, se 
você se opuser ao que a família dese-
ja neste momento, poderá mostrar uma 
resistência que só aumentará a resis-
tência do esposo e da família.

Esperamos ter oferecido a você 
as orientações que podem ajudá-la a 
enfrentar e vencer com serenidade a 
situação atual.

Perseguição de estranhos odores

Procure
cultivar

o bom humor
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Humberto Rodrigues
Presidente Astral do Racionalismo 
Cristão

Conhecer-se como Princípio 
Inteligente e Matéria é ex-
tremamente importante, pois 
o ser humano começa a des-

cobrir e entender os motivos das di-
ficuldades por que passa em sua 
vida, que, antes de se esclarecer, era 
incapaz de resolver ao considerá-las 
insuperáveis.

À medida que estuda a filoso-
fia racionalista cristã, a pessoa vai 
aos poucos absorvendo seus ensina-
mentos e dá vazão ao próprio eu. 
Ao descobrir a realidade da vida, 
passa a ter uma nova percepção 
do mundo em que vive: aprende a 
conviver com os semelhantes, sabe 
lidar com as aflições do dia a dia, 

o que também é extremamente im-
portante.

Muitas vezes as pessoas se an-
gustiam porque não sabem sequer 
o que fazem neste planeta-escola. 
Não tendo um direcionamento se-
guro em suas vidas, descontrolam-
se por qualquer coisa. Andam sem 
direção, ao invés de seguirem com 
passos firmes a trajetória evolutiva 
que planejaram nos mundos de es-
tágio, para alcançar seus objetivos.

Estudar com empenho o Racio-
nalismo Cristão é buscar o conhe-
cimento dos porquês da vida. Não 

se trata da busca de conhecimentos 
que levam ao progresso de natureza 
material, mas de conhecimentos que 
engrandeçam o espírito. As pessoas 
podem tirar melhor proveito do viver 
observando o que ocorre no entorno 
delas mesmas, pois a cada momento 
sempre irão descobrir algo de novo 
que dignifique a existência.

O arcabouço espiritual de uma 
pessoa em inumeráveis existências na 
contínua jornada evolutiva não é for-
mado por coisas menores, por fazer 
algo apenas por fazer, por dar os 
mesmos passos que outras dão. Sua 
estrutura é construída por conquistas 
individuais que revelam autoconfian-
ça, uma independência espiritual con-
quistada passo a passo, valendo-se 
dos próprios recursos morais.

Pensem nesses conselhos, e pro-
gridam espiritualmente.

Maria Cottas
Escritora

Amizade é joia de grande valor. 
Amizade requer sinceridade, leal-
dade e espontaneidade. Amizade 
traduz afeição, simpatia e estima, 
e os amigos racionalistas cristãos 
revelam essas virtudes da alma. 
São pessoas unidas pelos mesmos 
ideais, seguem os princípios de uma 
filosofia espiritualista bela, franca e 
acolhedora, conscientes de que na 
Terra são espíritos em evolução, ain-
da imperfeitos, porque neste mundo 
não há perfeições humanas.

A mensagem que o Racionalis-
mo Cristão leva às pessoas por ele 
esclarecidas é que sejam tolerantes 
entre si, auxiliem-se mutuamente, 
ajudem o semelhante sempre que 
passe por mau pedaço. Nos momen-
tos de angústia, deve haver a pala-

vra amiga, a compreensão precisa, 
a ajuda demonstrada pela máxima 
espiritualista que recomenda aos se-
res humanos serem solidários entre 
si, ajudarem-se reciprocamente.

Lembrem-se que a amizade é 
como o pensamento, que transpa-
rece da alma dos seres humanos, 
sempre revelada por suas cores áu-
ricas. Amizades sinceras cultivadas 
em plano físico são colheitas se-
guras no campo astral. Mostram o 
cumprimento dos deveres materiais 
e espirituais cotidianos neste mundo 
de escolaridade.

É a visão de vida que a filoso-
fia racionalista cristã recomenda aos 
estudiosos da espiritualidade, pois 
acolhe nas casas racionalistas cristãs 
pessoas desejosas de uma palavra 
amiga, de uma orientação espiritual, 
porque muitas delas estão psiquica-
mente desorientadas. Acossadas por 

sofrimentos de toda ordem, procu-
ram uma tábua de salvação, que é o 
Racionalismo Cristão.

O ser humano é o que quer ser: 
conforme pensar, assim atrairá, sejam 
coisas boas ou ruins, em razão da lei 
evolutiva de atração. Se pensar com 
valor espiritual, se agir com consciên-
cia moral, estará assistido pelas For-
ças Superiores, que não são atraídas 
por quem não tem hombridade de 
pensar com elevação, de cumprir seus 
deveres com honradez nem a noção 
exata da responsabilidade que lhe 
cabe neste mundo.

Portanto, amizade é sentimen-
to espiritual que deve envolver os 
seres humanos em seus relaciona-
mentos, sejam eles familiares, de 
trabalho ou na sociedade em geral. 
Quem tem amizade incondicional 
ao próximo evolui com maior rapi-
dez e melhor qualidade.

Antonio Cottas
Consolidador do Racionalismo Cristão

Quem chega a uma casa raciona-
lista cristã deve estar aberto aos seus 
ensinamentos filosóficos. À medida que 
vai assimilando conhecimentos espiritu-
alistas, passa a enxergar o cotidiano 
com mais simplicidade, a compreender 
melhor os problemas humanos, quase 
sempre derivados da falta de enten-
dimento da vida espiritual.

O desconhecimento da espirituali-
dade por parte do indivíduo dificulta 
o enfrentamento até das coisas mais 
simples, a que dá importância desne-
cessária. Deixa de lado o que precisa 
encarar como importante para o seu 
aprendizado, porque perde tempo 
em situações fáceis de resolver.

Viver com o conhecimento da espi-
ritualidade prodigalizado pelo Racio-
nalismo Cristão é pensar em tudo, é ter 
inteligência arguta, é usar o raciocínio 
com lucidez, é possuir força de vonta-
de como poderosa alavanca para o 
sucesso. Ser espiritualista é olhar para 
dentro de si mesmo, analisar seus de-
feitos, e ter coragem para os corrigir, 
porque é preciso ter coragem, sabe-
mos disso.

Quantas vezes a pessoa se colo-
ca no papel de vítima para encobrir 
a mesma falta que reprova no seme-
lhante, e está bem visível nela mesma! 
Enxergar os erros dos outros é muito 
fácil. Difícil é ter coragem de olhar os 
próprios desvios de conduta, e os eli-
minar do seu corpo fluídico.

À medida que os estudiosos da 
filosofia racionalista cristã vão assimi-
lando seus ensinamentos, entendem e 
põem em prática no dia a dia os co-
nhecimentos adquiridos, mesmo que 
tenham certa dificuldade a princípio. 
Mas, se persistirem, irão ter êxito no 
que pretendem.

Sendo assim, estudem o Racionalis-
mo Cristão, compreendam o significa-
do dessa filosofia espiritualista des-
tinada aos seres humanos, para que 
tenham uma vida mais feliz.

Nota

O progresso espiritual

Amizade, base da evolução

 “ As pessoas podem 
tirar melhor 
proveito do viver 
observando o que 
ocorre no entorno 
delas mesmas.” 

Lições de vida

sábias paLavras

RC facilita o 
entendimento

Doutrinações
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Cap.PM Rodrigues da Silva 

No caminho da vida, logram êxito as 
almas que, a par do esforço tenaz 
e consciente, trazem dentro de si a 
coragem de afrontar toda situação, 

por mais angustiosa que seja. Os homens 
de valor não perdem tempo com lamúrias, 
que nada resolvem, e procuram remover, 
com ânimo forte, as dificuldades que en-
contram em seu caminho, por maiores que 
sejam, deixando para trás os tímidos, os 
vacilantes e os irresolutos. 

Nas lutas travadas contra os obstá-
culos, por mais fortes que sejam, vence o 
homem de ação, o homem que confia em si 

mesmo, o homem que tem coragem e valor 
para enfrentá-los. A vida humana sempre 
os teve e continuará a ter. É lutando contra 
as dificuldades que o espírito se engran-
dece.

O homem de caráter compreende 
que, mesmo depois de uma derrota sofri-
da ocasionalmente, a presença da calma e 
da firmeza é fator preponderante contra 
a debilitação e o afrouxamento das dispo-
sições de remarcar o caminho da vida, po-
dendo reconquistar algo perdido somente 
quem, depois da queda, não se conforma 
com a perda e, confiante nas suas forças, 
volta a lutar com a ousada resolução de 
vencer a peleja. A vida humana sempre 

teve e sempre terá embaraços a obstar o 
seu progresso e por esse motivo o “não de-
sanimar nunca” deve ser o lema de conduta 
de quem almeja o êxito e não o fracasso.

Leitor amigo, não te rendas diante dos 
infortúnios. Por maiores que sejam os pro-
blemas que tiveres de enfrentar, poderás 
vencê-los com o poder da tua inteligência 
e a força resultante da saúde do teu corpo 
físico. Procura tirar da vida o que ela possa 
oferecer-te de melhor e sobrepõe-te aos 
insucessos, transformando uma derrota so-
frida em degraus para nova vitória. 

Publicado em 19 de dezembro de 
1985

Nossa razão de ser

Não desanimar nunca
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ROBERTO CID IMÓVEIS

editorial

Que qui é isso,
companheiro?

Causou mal-estar nacional e vela-
da repercussão internacional a discus-
são entre os ministros Roberto Barroso  
e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal, numa sessão plenária. Não 
foi a primeira nem será a última, in-
felizmente, envolvendo esses ou outros 
atores no mesmo palco. Era de se es-
perar que personalidades de caráter 
acima de qualquer suspeita, reputação 
ilibada e reconhecido saber jurídico 
tivessem controle emocional e educa-
ção suficientes para não trocar ofen-
sas publicamente. Roupa suja se lava 
em casa, diziam nossos avós. Pontos 
de vista ou interpretações divergentes 
sempre ocorrerão, porque alcançar a 
unanimidade é difícil, mas acusações 
violentas são deploráveis, como deplo-
ráveis são as atitudes que lhes deram 
origem. Ouviram-se palavras que não 
deveriam ter sido pronunciadas no STF, 
e o clima não ficou mais tenso com o 
imediato revide por causa da suspen-
são da sessão. Foi profundamente de-
sagradável.

O vergonhoso incidente ocorre num 
momento em que a população brasi-
leira aguarda importantes decisões do 
Supremo, confia na serenidade dos seus 
ministros e espera a perfeita harmonia 
na corte. Nesse mesmo momento a po-
pulação enfrenta o problema da vio-
lência, cujos índices em alguma cidades 
vêm elevando-se desmedidamente e 
há muito superaram todos os limites. Do 
bom senso e da paciência; da expecta-
tiva e da esperança, da esperança em 
dias melhores que norteia os comentá-
rios transmitidos através desta coluna.

Ao chegarmos a este ponto é inevi-
tável indagar: e a intervenção federal 
nos órgãos da Segurança do Rio de 
Janeiro por onde andará? O que tem 
feito? Que rua ou avenida da cidade 
oferece segurança ao pedestre, cliente 
de loja ou motorista? É de se apelar:

Intervenção
Cadê você
Eu vim aqui
Só pra te ver (sic)
Chega de planejamento; a popu-

lação quer resultados. Mata-se tanto 
quanto se matava antes das mexidas 
administrativas nos postos-chaves da 
Segurança; não diminuiu o número de 
roubos e de assaltos; mas se deve re-
conhecer que estão diminuindo os dis-
cursos, quer por falta de novidade, 
quer por falta de plateia. 

Artigos
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Caruso Samel
Escritor, militante da Filial Butantã (SP)

Uma rápida consulta aos dicioná-
rios disponíveis na internet nos 
informa que o ofensor é aquele 
que atinge alguém na sua honra, 

na sua dignidade; injúria, agravo, ultra-
je, afronta; ação que causa dano físico; 
lesão; ato de atacar; ofensiva; ato ou 
dito que lesa um sentimento respeitável 
ou legítimo; desconsideração, desacato, 
menosprezo; violação de um preceito, 
de uma regra. A ofensa é, portanto, um 
pensamento negativo que leva à prática 
de atos negativos. Ou seja, a ofensa tem 
duas vertentes bem distintas: a ofensa de 
natureza moral e a ofensa de natureza 
física. Nós vamos tratar neste artigo da 
primeira modalidade e os efeitos que 
causa no ofendido.

Antes, porém, devemos dizer que o 
Direito Penal brasileiro trata essa questão 
abrangendo três enfoques: calúnia (arti-
go 138), difamação (artigo 139) e injúria 
(artigo 140). Nessa mesma ordem, simpli-
ficadamente, na calúnia o ofensor acusa 
falsa e publicamente o ofendido de um 
crime (exemplo: fulano roubou o meu car-
ro); na difamação, a pessoa ofende al-
guém atingindo sua reputação por supor 
que o ofendido tenha praticado um ato 
desonroso (exemplo: o professor praticou 
assédio sexual com uma de suas alunas); 
e, injúria, que é um xingamento (exemplo: 
a prática do bullying nas escolas). Na atu-
alidade, as redes sociais da internet estão 
repletas dessas modalidades de notícias 
virtuais falsas (fake news), sendo difícil 
identificar o autor das ofensas para uma 
resposta judicial. 

Muitas pessoas preferem “não engo-
lir sapos” e pensam em retrucar o ofen-
sor com a mesma moeda ou partir para 
a agressão ou até mesmo a retaliação, 
quando o ofendido não tem o equilíbrio 
psíquico necessário, aplicando o que ficou 
conhecido como a lei de talião, que con-
siste na rigorosa reciprocidade da ofensa 
ou do crime retratado na expressão  “olho 
por olho, dente por dente”. Podemos até 
compreender esse tipo de situação, pois 
sentirmo-nos ofendidos é natural. Esse 
tipo de revide ou mesmo de vingança é 
totalmente condenável, mas não justificá-
vel para aqueles que usam o bom senso e 
têm o necessário equilíbrio psíquico.

Curioso é que os casos mais comuns 

de ofensa e revide ocorrem com os nos-
sos familiares, amigos e colegas, isto é, 
com quem nos relacionamos mais de per-
to. Quem nunca passou por uma ofensa 
em que seus sentimentos tenham sido fe-
ridos por causa de palavras descabidas 
e impróprias faladas em uma discussão? 
Será que você reage instintivamente às 
provocações acompanhadas de pala-
vras ásperas e duras de engolir? Será 
que você fica simplesmente chateado e 
permanece calado, remoendo a ofensa 
e buscando uma maneira de revidar com 
a mesma moeda numa outra oportuni-
dade? Como você procederia? Estas são 
questões comuns num enfrentamento as 
quais ninguém escapa. É dessas questões 
que vamos tratar a seguir.

É claro que nos sentirmos feridos 
em nossos sentimentos, nos sentirmos in-
dignados quando somos ofendidos é 
natural, mas não precisamos revidar ou 
nos vingar; o certo é não perdermos o 
controle emocional. Então, como adotar 
atitudes compensatórias? Para isso, não 
devemos alimentar atitudes destrutivas 
de qualquer natureza, e sim concentrar 
os pensamentos e as energias para apa-
ziguar nossos sentimentos, não aceitando 
a ofensa de quem nos magoou. É difícil, 
mas não é impossível, pois punir alguém 
que nos magoou é muito destrutivo para 
manter-nos sob o controle da situação. 
Todo sentimento de revolta é acompa-
nhado de um grau maior ou menor de 

raiva, que nos corrói por dentro, tornan-
do-nos amargos e de mau humor. Por 
isso, não fique remoendo e pensando na 
forma de revidar qualquer agravo, por 
maior que seja. Não vale a pena, pois a 
raiva consome você. Portanto, nada de 
incentivar o sentimento de raiva.

Por ter sido o maior ativista da não 
agressão ou da não violência no mun-
do, faz-se necessário mencionar aqui o 
exemplo deixado por Mahatma Gandhi 
(1869 - 1948), que usou esse meio de 
resistência para libertar a Índia da tira-
nia da Inglaterra e foi o inspirador de 
Martin Luther King Junior (1929 - 1968), 
nos Estados Unidos, na sua luta heroica e 
bem sucedida contra o racismo. Os espí-
ritos de ambos fazem parte da plêiade 
do Astral Superior. Ambos inspiraram e 
continuam inspirando gerações nas suas 
reivindicações, como é o caso atual do 
movimento feminista no mundo pela 
igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres em todas as atividades da 
vida. Sobre Gandhi, Albert Einstein es-
creveu que “as gerações por vir terão 
dificuldade em acreditar que um homem 
como este realmente existiu e caminhou 
sobre a Terra.” 

Huberto Rohden (1893 – 1981), que 
nasceu em São Ludger (Santa Catarina) 
e faleceu em São Paulo, foi um filósofo, 
educador e teólogo. Radicado em São 
Paulo, deixou-nos mais de 100 obras 
condensadas em 65 livros publicados 

pela Editora Martin Claret (São Paulo) e 
outras de Petrópolis, Rio e Porto Alegre. 
Foi precursor do espiritualismo universa-
lista, corrente de pensamento não reli-
giosa e antimaterialista.

Pois bem, Huberto Rohden expõe em 
seu livro Mahatma Gandhi muitos conceitos 
sobre a vida, sendo o conceito da inofen-
dibilidade lapidar de seu comportamento: 

“Há três atitudes que o homem pode 
assumir em face de uma  injustiça mani-
festa: 1) calar-se simplesmente, e isto é 
covardia; 2) revoltar-se, opondo violên-
cia contra violência, e isto é degradar-se 
ao nível de seu inimigo; 3) opor uma for-
ça espiritual a uma força material, e isto 
é suprema sabedoria, embora conhecida 
apenas de uns poucos sapientes e que 
supre uma força espiritual que pouquís-
simos homens possuem.”

E, continuando: “Não fazer mal ao 
malfeitor é difícil. Não dizer mal dele, é 
dificílimo. Nem sequer pensar mal dele 
nem lhe querer mal, e ainda querer bem 
a quem nos quer e faz mal – isto é um 
desafio ao mais alto heroísmo espiritual 
que se possa imaginar.”

Afinal de contas, a ofensa atinge o 
nosso ego, mas não o nosso eu espiritual, 
matéria abordada em nosso artigo publi-
cado em A Razão de janeiro/2018 sob 
o título Os nossos dois eus. É o nosso ego 
ou eu relacional que se sente ofendido de 
tal maneira que pode tornar-se crônico, 
verdadeira doença que atinge as pesso-
as menos espiritualizadas. Nesse sentido, 
o Mahatma Gandhi afirmava que isto era 
um dos maiores males da humanidade, 
pois “quanto mais ego somos mais ofendi-
dos nos sentimos, e todo ofendido está no 
mesmo grau do ofensor!”

Esses princípios, inerentes ao modo 
de pensar e sentir do Mahatma Gandhi, 
levaram-no a conseguir um elevado grau 
de inofendibilidade ou inofensibilidade, 
já que ele se comportava muito além do 
seu ego humano por ter praticado o seu 
“eu espiritual”, que, em última instância, é 
inofendível. O Mahatma ensinava e afir-
mava que, quando atingimos a consciên-
cia do eu espiritual, ultrapassamos a ho-
rizontalidade do ego. Nesse sentido, não 
existem ofensas, pois estaremos além da 
vingança e do perdão. Por tudo isso, ele 
não precisava vingar nem perdoar nin-
guém por nunca se sentir ofendido. Con-
cluindo: Com este princípio, Gandhi nos 
legou uma magnífica lição de vida.

Gandhi e o princípio
da inofensibilidade

Gandhi: entre seus legados, o ensinamento de não reagir às ofensas
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Filip Carvalho
Secretário da Filial Cachoeiro de Itape-
mirim (ES)
 

Saúde é um assunto de toda 
hora, fala-se muito em saúde do 
corpo físico, mas por que não 
pensar em saúde espiritual, da 

alma, ou simplesmente da consciência? 
O Racionalismo Cristão alia esses itens 
básicos e a essa mescla denomina saú-
de integral.

Como obter, organizar, idealizar essa 
saúde integral? Alguns modelos a seguir 
podem ser assim resumidos:
l Fortalecer a vontade para a prá-

tica do bem;
l Cultivar pensamentos elevados em 

favor do semelhante;
l Estender o seu auxílio a quem dele 

necessitar, quando os meios e a oportu-
nidade o permitirem, mas não contribuir 
para sustentar a ociosidade e os vícios de 
quem quer que seja;
l Manter o equilíbrio das emoções 

na análise dos fatos para não afetar a 
serenidade necessária;

l Conduzir-se respeitosamente na lin-
guagem e nas atitudes;
l Ter consideração pelo ponto de vis-

ta alheio, principalmente quando manifes-
tado com sinceridade;
l Eliminar o hábito comum à discus-

são acalorada;
l Não desejar para os outros o que 

não quer para si;
l Combater a maledicência;
l Não se ligar pelo pensamento a 

pessoas maldosas, perturbadas e incon-
venientes;
l Exercer o poder da vontade contra 

a irritação;
l Adotar, como norma disciplinar, o 

hábito sadio de somente tomar decisões 
que se inspirem no firme propósito de fa-
zer justiça, agindo, para isso, com ponde-
ração, serenidade e valor;
l Repelir os maus pensamentos;
l Usar de comedimento no falar, 

vestir, trabalhar, dormir, alimentar-se e 
recrear;
l Não se descuidar com a polidez e 

a pontualidade, por serem estes reflexos 
da boa educação;

l Impor às exigências da vida disci-
plina mental e física;
l Esquecer-se de quem lhe tenha 

praticado ofensas, traições e ingratidões;
l Desviar do seu convívio social aque-

les que não possuem envergadura moral;
l Reduzir ao tempo mínimo possível 

o contato que interesses materiais o obri-
guem a manter contato com pessoas ini-
dôneas, esquecendo-as em seguida;
l Cultivar o bom humor;
l Dedicar-se integralmente à segu-

rança e à estabilidade do lar;
l Conservar em plena forma a higie-

ne mental e física;
l Não voltar a ter entendimentos 

ou reconciliações com seres comprova-
damente desonestos, detratores e falsos, 
porque a natureza não dá saltos, e as 
modificações não se operam numa só 
existência;
l Promover, por todos os meios, inclu-

sive os espirituais, a longevidade, atento 
ao princípio de que a saúde do corpo de-
pende do bom estado da alma;
l Apurar, ao máximo, o sentimento 

fraternal da amizade para com as pesso-

as do bem, com a finalidade de intensifi-
car a corrente harmônica afim do planeta, 
em benefício comum.

Com a adoção destes princípios, sem-
pre avivados no espírito, não há quem 
não usufrua um viver relativamente ameno 
e rodeado de perspectivas agradáveis.

Lembre-se:
Como duas são as correntes que en-

volvem o planeta – uma do bem e outra 
do mal – o ser humano terá de vibrar em 
harmonia com uma ou outra, não poden-
do ficar neutro. Lógico é, pois – e sensa-
to – que se muna dos preciosos requisitos 
que o mantenham ligado à corrente do 
bem!

Para isso, precisa adotar, como re-
gras normativas de conduta, os princípios 
racionalistas cristãos que melhor se ajus-
tem às ocasiões, para obter êxito em seus 
empreendimentos e ter boa assistência 
espiritual.

Extraído do discurso pronunciado 
na solenidade comemorativa do Dia 
da Espiritualidade, 26 de janeiro, na 
Filial Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Em busca da saúde integral

CONVITE
Filial Vitória do Racionalismo Cristão
Temos a honra de convidar V. Sª, familiares e amigos para 

as comemorações do 90º aniversário de fundação desta filial do 
Racionalismo Cristão, nos dias 27 e 28 de abril 2018, conforme 
a seguinte programação:

Dia 27 (sexta-feira), às 20 horas
Reunião cívico-espiritualista presidida pelo presidente do Ra-

cionalismo Cristão, Gilberto Silva.

Dia 28 (sábado), às 10 horas
Ciclo de palestras

Bom senso e sensatez - Gilberto Silva
Modéstia e sensibilidade - Jorge Alexandre Fares
Presidente da Filial Santos
Perspicácia a percepção - Nélson Ferreira da Costa Filho
Presidente da Filial Marília 

Dia 28 (sábado), às 12h30min.
Almoço de confraternização

A presença dos prezados amigos nos dará grande satisfação 
nesses momentos confraternização espiritual verdadeira.

A diretoria

Pirâmide
Moldes Plásticos Ltda.

 Valdemir Bressan
Diretor Industrial

Serviço de
eletro-erosão,

injeção de
tampas para
embalagens

em geral.

 Rua Caetano Rodrigues, nº 02
Jd. Nove de Julho
CEP 03951-040
São Paulo - SP
Telefax: (11) 2962-5558
Telefone: (11) 2919-1698

http://www.piramidemoldes.com.br
E-mail:valdemirbressan@piramidemoldes.com.br

Visite e TV A Razão

Agora na internet

www.tvarazao.com.br
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Marclei Barbosa Santiago
Militante da Filial Patrocínio (BH) e pro-
fessor universitário

Medo e fobia vêm sendo alvo de 
uma série de pesquisas cientí-
ficas e estudos, dentro de um 
espectro amplo das áreas da 

saúde, e têm inúmeras definições, se-
gundo as visões psicanalítica, compor-
tamental e médica. Devemos investigar 
o que leva o ser humano a ter tantos 
medos. Há muitos medos que nos são 
incutidos, implementados de uma for-
ma absolutamente desnecessária e 
desproporcional. 

Eles estão relacionados à nossa 
história de vida, nesta e/ou anteriores 
encarnações, especialmente à nossa 
infância. Muitos pais ou responsáveis 
educam as crianças usando mecanismos 
repressivos do medo. Ameaçam-nas di-
zendo-lhes “olhe, se você não fizer isso 
ou aquilo, dessa ou daquela forma, vai 
acontecer-lhe algo ruim, algo assusta-
dor, terrível”, e a criança passa a fa-
zer exatamente o que e como mandam, 
simplesmente, por estar insegura, com 
medo. Deveriam é explicar de forma 
clara e franca, inteligível à faixa etária 
da criança, o motivo de não fazer aqui-
lo que vai colocá-la em situação de ris-
co, ferir sua integridade física e psíqui-
ca, estimulando a criança a raciocinar 
e utilizar corretamente seus instrumentos 
do intelecto desde idade tenra.  

Nossa abordagem educativa, de 
maneira geral, é recheada de imple-
mentos de medo, quando deveria ser 
abordagem encorajadora. Esses me-
dos que são colocados nas diversas 
fases da vida, principalmente na in-
fância, vão ficando dentro do ser, de-
senvolvendo-se e tomando proporções 
maiores sem ser resolvidos, e com isto 
o ser vai desenvolvendo e modelando 
seu caráter demonstrando uma perso-
nalidade frágil e insegura. 

Más influências. Crianças que vivem 
em ambientes onde a todo o momento 
sofrem agressões que ferem sua integri-
dade física e psíquica, tendo que con-
viver com pessoas portadoras de maus 
hábitos e de vícios, como o alcoolismo 
ou outros tipos de drogas, filhos de pais 
que não se respeitam e que se agridem, 
crianças violentadas no seu direito de ser 
crianças e que são agredidas com cas-
tigos desproporcionais, cruéis, às vezes 
com pancadas, são mais propensas a 
sentir medo. São manifestações agres-
sivas com elas ou que são obrigadas a 
presenciar, criando toda uma estrutura 
de insegurança do espírito que encar-
nou e que não vai conseguir estruturar 
um ego para compreender e saber en-
frentar com coragem e determinação as 
dificuldades postas diante de si. 

Crianças criadas em sistema de 
abandono ficam inseguras, medrosas 
e passam a precisar de um sistema de 
proteção mínima para poderem sen-
tir-se confortáveis. Crianças que são 
abandonadas ou desprezadas vão es-
truturando um conteúdo de estima pre-
cário. Mais tarde a baixa autoestima 
será a matéria prima para modelar o 
adolescente, naturalmente inseguro, às 
vezes manifestando essa insegurança 
por meio de revoltas, desvios de condu-
ta, que vão moldar uma personalidade 
insegura, um ser medroso, covarde.

Quando alguém pergunta por que 
ele é portador de medo, de fobia, nem 
sabe responder. O medo pode come-
çar e se estruturar dentro da sua histó-
ria infantil ou em outras fases da vida. 

Há medos, porém, que são esta-
belecidos além desta vida, e o estudo 
contínuo do espiritualismo nos abre um 
campo amplo de observação e pos-
sibilidades de análise, espetacular, 
ampliando nossa consciência. São me-
dos originados em outras existências, 
experiências traumáticas que vivemos 
em anteriores encarnações e que hoje 
comparecem como medos absurdos, 
insegurança e fobias diversas como a 
social, em que o ser tem medo de en-
frentar o público e de conviver em so-
ciedade. Há medos cujas origens estão 
em momentos anteriores desta vida e 
há os que se reportam a situações pre-

gressas, de vidas anteriores. Quando o 
medo é hiperdimensionado por quem o 
sente, acaba transformando-se em um 
transtorno patológico, uma enfermida-
de da mente, culminando na chamada 
fobia, causadora de muitos prejuízos, 
atingindo, inclusive, as crianças. 

Visão distorcida. Alguns segmen-
tos da psiquiatria, psicologia e neuro-
ciência e de outras áreas afins como, 
também, algumas linhas filosóficas de-
fendem a ideia de que os medos que 
todos nós apresentamos são, em certa 
medida, um mecanismo de autoprote-
ção, de segurança, porque, se não ti-
véssemos medo, poríamos em risco a 
nossa integridade física e psíquica, a 
nossa vida familiar, profissional, e de 
outras formas de convivência social, já 
que nos exporíamos inadequadamente 
a perigos que desintegrariam o nosso 
equilíbrio emocional, social, físico e psí-
quico. Para essas áreas do conhecimen-
to, o medo, até certa medida, é um me-
canismo de autoproteção do ego, pois, 
ao sentirmos medo, contrabalançamos 
pelo natural instinto de preservação e 
conservação o desejo/vontade de fa-
zer alguma coisa que às vezes colide 
com o razoável, com o lógico, com o ra-
cional. Nesta visão distorcida, o medo 
é o contraponto do desejo/vontade. 
Ao ponderarmos medo versus desejo/
vontade, buscando a melhor relação, 

chegaremos a uma equação que nos 
possibilita a solução satisfatória, que 
é o equilíbrio entre ambos. Isto é uma 
visão equivocada da realidade.

Essas áreas que estudam a mente 
e o comportamento humano chegam a 
afirmar que o medo não é uma fraque-
za, e sim uma característica importante 
que, se manifestado em determinada 
proporção, é saudável para o desen-
volvimento emocional da criança, ado-
lescente e adulto, assim como é um bom 
mecanismo de garantia da manutenção 
da espécie. Afirmam essas áreas que 
o medo nos acompanha desde o início 
dos tempos e é considerado imprescin-
dível à sobrevivência humana. 

Visão racional. As ideias sobre o 
medo defendidas por essas áreas do 
conhecimento e linhas filosóficas repre-
sentam uma visão distorcida da reali-
dade, pois consideram o medo um con-
traponto do desejo/vontade, enquanto 
a doutrina racionalista cristã afirma 
que são as faculdades e os atributos 
do espírito aplicados de forma lógica 
e racional, como a vontade fortalecida 
e bem direcionada, o contraponto do 
desejo, e não o medo. É a vontade for-
talecida pelo uso correto da razão, da 
lógica, do bom senso e da consciência 
esclarecida, que se opõe ao desejo do 
tipo agressivo, irrefreável, de fazer o 
irracional, o ilógico.

Ainda segundo essas áreas do co-
nhecimento, o medo é uma circunstân-
cia instintiva que faz parte da nossa 
história evolutiva. Afirmam que o medo 
vem de nossas origens enquanto seres 
que emergem num processo evolutivo, 
saindo de uma caminhada evolutiva de 
estado ainda pouco desenvolvido de 
vida para um estado de maior expres-
são, maior racionalidade, maior con-
texto no campo da intelectualidade, 
maior expressão da emoção.

Esta é também uma interpretação 
distorcida sobre o medo, demonstran-
do essas linhas filosóficas, outra vez, 
uma visão incoerente com a realidade, 
pois confundem o medo com o instinto 
– natural necessidade de sobrevivên-
cia ou de perpetuação das espécies 
–, instinto este presente na parcela da 
Força em evolução em todas as suas 
diferentes fases do processo evolutivo, 
inclusive na fase em que a parcela con-
quista a condição de espírito.

A doutrina racionalista cristã, esco-
la filosófico-espiritualista, nos esclarece 
que há várias teorias para o medo. Al-
gumas delas dizem que o medo é ne-
cessário para a sobrevivência humana, 
como mecanismo de autoproteção, mas 
estão fundamentadas em interpreta-
ções distorcidas da realidade. 

Continua na página 15

Medo não é
mecanismo de
autoproteção
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A odisseia de Aristóteles
História do racionalismo – 63 

J.A. Martins     
Militante da Filial São Paulo   

Aristóteles estava de novo em Ate-
nas em 335 a.C. (fato a que já 
aludimos aqui), tendo vindo da 
cidade de Assos, para onde se 

havia retirado depois da morte de Pla-
tão, em 347 a.C., atendendo a um convi-
te real, de Hérmias, antigo companheiro 
de estudos na Academia platônica. Este 
se tornara senhor de grande território na 
Ásia Menor e, como lhe dissera Platão 
que o poder tem de ser exercido com 
sabedoria e justiça, concluíra que não 
haveria ninguém mais indicado que Aris-
tóteles, ex-colega de Academia e maior 
discípulo de Platão, para atuar como seu 
orientador e conselheiro e, assim, ajudá
-lo a fazer um bom governo. 

Antes de convidar Aristóteles, Hér-
mias já havia patrocinado em Assos a 
criação de uma escola platônica, que 
entregara à direção dos dois autores 
da Constituição do país, Erasto e Coris-
co, ex-alunos da Academia. 

Em Assos, além de orientar Hérmias 
a agir seguindo princípios que lhe pro-
piciassem fazer um governo sábio e jus-
to, Aristóteles passara também a ensi-
nar nessa escola. (Tivera ali como um de 
seus alunos Teofrasto – 372-287 a.C. –, 
que viria a se tornar seu mais importan-
te discípulo, além de grande cientista.) 
Ademais, nosso filósofo casara-se com 
Pítia, a encantadora filha adotiva de 
Hérmias.

 
Desiludido. No entanto, não tarda-

ra Aristóteles a perceber que, na verda-
de, Hérmias não permitia que a razão 
e a justiça interferissem no seu afã de 
acumular riquezas, até à custa de es-
bulho. Desiludido, reconhecera, então, 
ter falhado em sua missão de ensiná-lo 
a governar com equidade. Conseguira, 
contudo, casar-se com Pítia e, com o ca-
samento, o belo dote que ela havia trazi-

do consigo. Logo tratara de empregar o 
dinheiro, alcançando assim independência 
econômica e financeira. Em pouco tempo, 
porém, ficara viúvo. Casara-se novamen-
te, dessa vez com uma escrava – alforria-
da por ele –, de nome Hérpiles, com quem 
teve um filho, chamado Nicômaco, mesmo 
nome do avô. 

Teria sido nessa época, acreditam 
historiadores da filosofia, que Aristóteles 
haveria escrito o livro Sobre a Filosofia, 
contra o “pitagorismo” da Academia. 

Triste fim de Hérmias. Uma das am-
bições de Hérmias – fruto de sua sede 
de riquezas e de grandeza política – era 
unificar a Macedônia e a Pérsia. Suas in-
trigas, porém, provocaram a ira do rei 
persa, e forças persas invadiram o país, 
aprisionaram-no e o crucificaram. 

Aristóteles, abalado e mais que 
lampeiro, tivera de deixar o palácio 
real de seu finado amigo e mudar-se 
para a cidade de Mitilene. 

Foi no período em que esteve em 
Mitilene que, ainda segundo historiado-
res da filosofia, teria escrito suas primei-
ras obras sobre biologia. Encontram-se 
nelas numerosas referências a plantas e 
animais da ilha de Lesbos, terra de Te-
ofrasto, que o auxiliou nesse trabalho e 
em outros, também de caráter científico. 

“Filhote indomado de um leão 
feroz”. Aristóteles permanecia ainda 
nessa cidade quando, em 342 a.C., re-
cebera, mais uma vez, o chamado de 
um amigo real, agora do rei Filipe da 
Macedônia, que o convidava a residir 
em seu palácio para incumbir-se da 
educação de seu filho Alexandre. 

Não se sabe, observa Marilena 

Chauí, que educação Aristóteles, como 
preceptor do filho do rei, teria ministra-
do a seu pupilo, mas, pelos escritos aris-
totélicos sobre política, pode-se deduzir 
que, pelo menos, duas ideias o mestre 
haveria incutido no “filhote indomado 
de um leão feroz”: 

“1) que a Grécia precisava ser uni-
ficada num governo central, senão seria 
impossível sobreviver dividida em cida-
des-Estados rivais;  

2) que a Macedônia era mais gre-
ga que oriental, que havia diferenças 
profundas entre gregos e ‘bárbaros’ e 
que não era possível unificá-los”. 

É evidente, como bem nos mostra a 
História, lembra Chauí, que Alexandre 
deu prioridade à execução da primeira 
ideia. Sabe-se, diz ela, que Aristóteles 
escreveu, para a instrução de Alexan-
dre, duas obras: Da Monarquia e Da 
Colonização, mas delas não restaram 
senão alguns fragmentos; e que ainda 
nessa época ele teria iniciado a escre-
ver sua “mais gigantesca obra política” 
(Constituições), a qual, com exceção de 
uns poucos fragmentos e referências em 
outros autores, também se perdeu. 

Depois que o rei Filipe morreu e 
Alexandre subiu ao trono e se lançou à 
conquista do Oriente, Aristóteles, volta-
mos a lembrar, regressou, em 335 a.C., 
à cidade de Atenas e fundou sua esco-
la, o Liceu. 

Voltara acompanhado da segunda 
esposa, Hérpiles, e do filho Nicômaco. 
Acompanhavam-no também o discípulo 
e cientista Teofrasto, que Aristóteles no-
meará como seu sucessor na direção do 
Liceu, e Eudemo (370-300 a.C.), outro 
importante discípulo dele e amigo de 
Teofrasto.               

A realidade é que o medo é de ori-
gem psicológica e de caráter espiritual. É 
de origem psicológica por ser criado na 
esfera psicológica, e não física, por se ins-
talar no plano das ideias, da psiqué hu-
mana – universo psíquico do ser. O medo 
é de caráter espiritual por achar espaço 
e condições favoráveis na mente dos seres 
que o alimentam a ponto de se desenvol-
ver, progressivamente, pelo mau uso das 
faculdades e dos atributos nobres do es-
pírito, como a inteligência, o raciocínio, o 
livre-arbítrio, a consciência esclarecida, a 
compreensão, a lógica, a ponderação, a 
moderação e a vontade fortalecida para 
executar ações dignificantes. É de caráter 
espiritual, porque o ser necessita desses 
atributos nobres como recursos postos em 
ação para evitar o medo, e caso este se 
instale em seu mental e permaneça ativo, 
vivo em seus pensamentos, poder extirpá
-lo, desenergizá-lo, definitivamente, var-
rendo esse lixo da mente. 

É preciso vencer a barreira do medo 
que embota, paralisa os seres impedin-
do-os de levar uma vida digna, produ-
tiva e de qualidade. Entre os antídotos 
eficazes contra o medo estão a busca 
contínua da autorreflexão para se che-
gar ao autoconhecimento, e a partir 
dessa conquista poder aplicar boas au-
tossugestões embasadas em métodos e 
abordagens encorajadoras.   

O medo não é mecanismo de auto-
proteção, de segurança, jamais. O medo, 
de qualquer natureza, está balizado por 
uma construção distorcida de pensamen-
tos a respeito de algo e de tudo de que 
se tem medo. O medo, a fobia, a inse-
gurança e as indecisões estão sempre 
diante dos seres fracos, e as fraquezas 
são perigosas no caminho do aperfeiço-
amento da inteligência, do caráter e da 
personalidade. 

A precaução, a cautela, o bom sen-
so, o conhecimento dos próprios limites e 
o uso adequado dos recursos do intelec-
to, são disposições e maneiras que fazem 
o ser humano caminhar firme, com con-
fiança, segurança, elevada autoestima, 
sem precisar escorar-se no sentimento do 
medo, que não passa de uma fraqueza 
humana, de uma muleta psíquica. 

A mente humana é complexa vista 
na ótica do materialismo, mas numa pers-
pectiva espiritualista não é tão complexa 
assim. O estudo sério da espiritualidade 
integrado à Ciência Experimental dilata o 
campo de observação e análise, amplia a 
consciência e facilita a compreensão holís-
tica, ou seja, integral do homem – espírito, 
corpo fluídico e corpo físico –, e o entendi-
mento da fenomenologia que envolve seu 
universo psíquico.

Medo não é
mecanismo de
autoproteção

LIVROS

(21) 2117-2117

“É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se 

deve aprender a fazer.” 
Aristóteles
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Valdir Aguilera
Físico

O Racionalismo Cristão, por meio 
das obras que edita, nos ofe-
rece valiosíssimos ensinamentos. 
Podemos aproveitá-los para 

iluminar nosso caminho evitando des-
vios, tanto na vida terrena quanto na 
astral. Oferece, também, oportunida-
des e bases para aventarmos hipóteses 
e desenvolvermos nosso raciocínio. Sem 
dúvida, um exercício que desenvolve e 
aperfeiçoa nossos recursos intelectuais.
Muitas vezes, as lições se encontram 
nas entrelinhas à espera de serem des-
cobertas. Nesse exercício de procura, 
a intuição desempenha um papel im-
portante. Daí a recomendação para 
que estudemos a Doutrina com vagar 
e atenção.

Com o estudo assim realizado, não 
somente nos beneficiamos, como afir-
mado acima, mas também encontramos 

material que nos oferece oportunida-
des e aberturas para estender os ensi-
namentos, e mesmo extrapolá-los.

Na obra essencial Racionalismo 
Cristão, o estudioso atento poderá 
identificar pontas que parecem pro-
positalmente soltas para se unirem em 
partes diferentes do texto.

Sabemos, por exemplo, que em seu 
mundo de estágio o espírito se progra-
ma para uma nova encarnação. Quan-
do encontra a oportunidade, projeta-
se na dimensão do mundo-escola em 
que vai encarnar. Nesse processo, re-
colhe de diversos campos de manifes-
tação as matérias fluídicas adequadas 
ao que foi anteriormente programado. 
São aditivos ao seu corpo fluídico ne-
cessários para que possa desenvolver 
seus atributos e faculdades continuan-
do, assim, sua caminhada pela trajetó-
ria evolutiva que lhe cabe percorrer.

Como é feita aquela coleta? É 
uma boa pergunta. Para propor uma 

resposta, temos de nos apoiar sobre o 
que sabemos a respeito do poder do 
pensamento.

Pensar é atrair, nos ensina o Racio-
nalismo Cristão, uma consequência da 
Lei de Afinidade. Como veremos em 
nossa proposta, é esta lei que vai ad-
ministrar a coleta de matéria fluídica 
no processo de encarnação. 

As ações de um espírito ficam gra-
vadas em seu corpo fluídico. Toda ação 
é precedida de um pensamento. E aqui 
se manifesta um poder do pensamento: 
é ele que produz a gravação. Como 
resultado desse registro, seu corpo flu-

ídico fica, digamos, magnetizado para 
receber, por afinidade, as matérias de 
que necessita para realizar o que pro-
gramou antes.

Chegamos, agora, a uma conclu-
são lógica. Ao programar sua nova 
encarnação, o espírito pensa naquilo 
que pretende executar, e é o poder 
do pensamento que deixa gravado 
em seu corpo fluídico o plano reencar-
natório que elaborou. Com esse corpo 
fluídico assim preparado e magneti-
zado, projeta-se no mundo denso em 
que vai reencarnar. Nesse processo, 
seu corpo fluídico vai-se “contami-
nando”, por afinidade, com as maté-
rias fluídicas da categoria adequada 
à execução do seu programa. Isso 
ocorre sem necessidade de o espíri-
to interferir. É como alguém que entra 
em uma piscina. Vai ficar molhado, a 
água adere ao seu corpo sem que ele 
tenha necessidade de tomar qualquer 
providência.

Material elétrico, hidráulico,
tintas, ferragens e ferramentas

Avenida Independência, 400
Fone 055-3742-1101
Palmeiras das Missões (RS)

Atua nos seguintes segmentos: Elétrica, Hidráulica,  Marcenaria, 
Pintura: interna e externa e Revestimentos.
Reforma e Manutenção de: Apartamento, casa, prédio etc.
Engenharia: Autovistoria, Consultoria, Fiscalização, Laudo, Legalização, 
Projeto e Vistoria.
Eduardo de Souza Alexandre –  Engenheiro civil

Rua Henriqueta Moura, nº 22.
Piedade - CEP: 20756-180
e-mail: esaengcivil@gmail.com
Cel: (21) 996-275-994

A encarnação do espírito

 “ As pessoas podem 
tirar melhor 
proveito do viver 
observando o que 
ocorre no entorno 
delas mesmas.” 
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Todos os atos cotidianos preci-
sam ser executados com critério 
e honestidade. A organização 

social obedece a esquema cujos tra-
ços principais definem a posição que 
as pessoas devem adotar no inter-
câmbio das relações humanas, sem 
perder de vista o respeito próprio e 
o devido ao semelhante.”

Sem perder de vista o respeito 
próprio e o devido ao semelhante...

Essa frase, verdadeira e cheia de 
beleza, deveria estar pregada em to-
dos os cantos, para sempre a lermos 
e aprendermos a pô-la em prática. É 
uma lição do livro essencial do Ra-
cionalismo Cristão que tem por título 
o nome da Doutrina. Nem seria ne-
cessário repetir que o mundo atual 
está cheio de desrespeito, o que cau-
sa sérios conflitos, que, por sua vez, 
“carregam” o ambiente. Não é à toa 

que essa frase está no capítulo Dese-
quilíbrio Psíquico, que explana o que 
leva as pessoas a se perturbarem, ou 
seja, a atraírem para si uma assistên-
cia inferior, levando-as, muitas vezes, 
a praticar desatinos.

Temos o dever de respeitar o ou-
tro, em todos os aspectos, circunstân-
cias e independentemente da nossa 
vontade e do nosso ponto de vista. 
Ouvimos desde pequenos que a nos-
sa liberdade termina quando começa 
a do outro. Não podemos invadir o 
território de ninguém, não podemos 
ofender, não podemos passar por 
cima da opinião do outro, da deci-
são do outro e, se isso nos prejudica, 
é hora de repensarmos a nossa po-
sição nos diversos relacionamentos. 
Por isso mesmo, muita coisa que pen-
samos não deve ser compartilhada 
– pelo menos não de qualquer ma-

neira. É preciso escolher o momento 
certo, as palavras certas, com o ob-
jetivo de não ferir ninguém.

“É importante (as pessoas) te-
rem controle nas atitudes, domínio 
sobre si mesmas e o raciocínio em 
ação. O descontrole em atos e pa-
lavras, além de gerar ofensas e, 
muitas vezes, arrependimentos, dá 
causa a frequentes ressentimentos 
que demoram a passar e criam an-
tipatias e inimizades.”

Esse outro parágrafo, verdadei-
ro e cheio de beleza, é a continu-
ação do parágrafo que inicia este 
texto. É muito útil ler, reler, estudar e 
pôr em prática essas lições, porque o 
respeito ao outro é essencial.

Além dele, há ainda o respeito 
próprio, que, diga-se de passagem, 
antecede o respeito que devemos ao 
outro, sem anulá-lo. 

Em recente reunião pública na 
Filial Belo Horizonte (MG), ouvimos 
que as idas às reuniões públicas são 
um ato de amor e, sobretudo, de res-
peito a si. Lindo! O desejo de progre-
dir, de aprender, de estar bem assisti-
do, de cumprir com os deveres é, sim, 
respeitar a si próprio, a nossa cons-
tituição enquanto parcelas da Inteli-
gência Universal em evolução. Apesar 
dos compromissos e da correria do 
cotidiano, devemos reservar um tem-
po aos estudos e ao aprimoramento 
do nosso ser como um ato de respeito 
a nós mesmos.

Também ouvimos desde peque-
nos que “respeito é bom e eu gosto”. 
Para sermos respeitados, devemos 
cuidar do outro e de nós também. 
Vamos fazer isso?

Tharsila Prates

Uma reflexão

ADVOGADO EM SÃO PAULO

DR. ANEZIO DONISETE LINO 

anezio@linofernandez.com.br
Telefone (11) 97152-4639

 Direito civil – Empresarial – Consumidor
 Direito de família – Inventários e parti-
lhas
 Direito imobiliário – Direito bancário
 Direito penal
 Assessoria e consultoria jurídica
 Cobrança e recuperação de créditos

Assine A RAZÃO
Solicite ainda hoje sua assinatura de A RAZÃO ou presenteie. 
Assinale seu pedido:
       Nova assinatura               Renovação           
Nome ................................................................................................................
Endereço...........................................................................................................
CEP ................................... Cidade .................................................................
Estado................................ País................................. CPF..............................
Assinatura anual: Brasil – R$ 50,00 (cinquenta reais)
Europa – € 30.00 (trinta euros)
Demais localidades – US$ 35.00 (trinta e cinco dólares)
Assinaturas no Brasil: pagamento por boleto bancário
Assinaturas fora do Brasil: consulte-nos
Mais informações:
Rua Jorge Rudge, 119, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil
Telefone (21) 2117-2100 CEP – 20.550-220
E-mail: arazao@racionalismocristao.org

Chapas Brutas e Lustradas
Pias – Lavatórios – Pisos de Granito

(28)  3524-1537 /  354-1794
carvalhogranitos@ terra.com.br

Rua Parecis, nº 34, Aquidabam – Cachoeiro de Itapemirim – ES
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Maria do Carmo Rodrigues Borges 
Machado, mãe, esposa e militante do 
Racionalismo Cristão, faleceu em 15 de 
fevereiro e é com enorme emoção que 
venho comunicar a passagem a toda a 
família do RC.

Teve uma vida totalmente preen-
chida, com esforço, humildade, dedi-
cação ao próximo, sempre de forma 
simples e abnegada.

Nasceu a 28 de julho de 1936, 
numa família humilde, onde o trabalho 
era primordial, relativamente à forma-
ção. Assim, iniciou as suas lides no tra-
balho ainda muito jovem para ajudar o 
sustento da família.

Tomou conhecimento do Racionalis-
mo Cristão quando conheceu e depois 
casou com Horácio Teixeira Machado, 
atual presidente do Correspondente 
Ilha de São Miguel. Levou consigo os 
seus pais para a então Filial do RC, 
presidida à data por João Pacheco 
Machado. Uma época muito conturba-
da e difícil, em termos políticos e so-
cias, em que mais do que a vontade 
era necessária a coragem.

Já com dois filhos, embarcou para 
Angola, onde passou uma década, de-
dicando-se à educação dos filhos e à 
ajuda ao marido.

Com os momentos conturbados vi-
vidos nessa época de 1974, regressa 
à sua terra natal, na qual permaneceu 
até falecer.

Aproveitou para melhorar a sua 
formação acadêmica, à qual não teve 
acesso enquanto jovem. Sempre esteve 
ao lado de todos, em todos os momen-

tos com um espírito de sacrifício e de 
total desprendimento material e pes-
soal. Sacrificou-se sempre para o bem 
de todos.

Nessa fase da sua vida tinha como 
responsabilidade a transcrição das 
doutrinações da Filial São Miguel, de 
forma a que chegassem a todos.

Com diagnóstico de fibrose pul-
monar, já há vários anos, dificultando 
os seus dias de estágio neste planeta, 
sempre se prontificou com o seu esforço 
e abnegação para cumprimento de to-
das as suas obrigações familiares e de 
militante do RC.

Foi com total dedicação e esforço, 
que se empenhou no 2º Encontro de 
Jovens no Correspondente Ilha de São 

Miguel. Teve ainda o ensejo de assistir 
às reuniões presididas pelo presiden-
te Gilberto Silva, durante esse mesmo 
encontro, as quais ficarão marcadas 
em todos nós e no RC da Ilha de São 
Miguel.

Era membro do Conselho Local e 
secretária do Diretório Local deste 
Correspondente.

A doença também evolui, mas sua 
perseverança de militante sempre se 
impôs à sua doença, enquanto as for-
ças lhe permitiram, mantendo sempre a 
sua assiduidade às reuniões.

É com enorme emoção, que relem-
bro a última reunião familiar em que 
teve o cuidado de ter à sua volta todos 
os seus filhos e netos, numa época para 
festejar a família. Nesses últimos dias 
de vida neste planeta, apresentava 
sempre uma atitude positiva e de boa 
disposição, independentemente do es-
forço e dificuldade para qualquer tipo 
de ação que tivesse de praticar.

Já inconsciente fisicamente nos últi-
mos momentos da sua vida, aguardou 
para que todos os seus filhos e marido 
estivessem presentes, para poder en-
tão falecer.

Foi com emoção, que assistimos e 
sentimos esta perda e é agora com 
enorme saudade que a relembramos.

Felizes agora por sabermos que se 
encontra no seu mundo de luz, após ter 
cumprido o que se comprometeu neste 
planeta de evolução.

Obrigado por tudo, mãe. 

Colaboração de Paulo Machado

Ingredientes. Meia xícara de milho; 
meia xícara de caldo de legumes; três co-
lheres de sopa de manteiga; sal; uma xíca-
ra mais um quarto de xícara de farinha de 
trigo; uma  xícara de creme de leite; 100g 
de queijo muçarela ralado; uma xícara de 
farinha de rosca para empanar; óleo para 
fritar.

Modo de fazer. No liquidificador, ba-
ter o milho e o caldo de legumes. Reservar. 
Em uma panela, dispor a manteiga e a mis-
tura do liquidificador. Quando a manteiga 
derreter e o caldo estiver quase levantan-
do fervura, adicionar uma pitada de sal, 
juntar a farinha e mexer sem parar. Juntar 
o creme de leite e continuar mexendo. Re-
servar para esfriar. Pegar uma porção da 
massa, rechear com o queijo muçarela e 
fechar formatando uma bolinha. Passar na 
farinha de rosca e fritar em óleo quente. 
Escorrer em papel absorvente e servir.

Bolinho de milho

ObituáriO FOrnO e FOgãO

Maria Tereza Gomes, Secretária da 
Casa-Chefe

Bolo de chocolate
Ingredientes. Quatro ovos; uma xíca-

ra de açúcar; 1/4 de xícara de óleo; uma 
xícara de farinha de trigo; sal; uma xícara 
e meia de achocolatado em pó; meia xíca-
ra de água fervente; meia colher (chá) de 
essência de baunilha; uma colher e meia 
(chá) de fermento químico; uma lata de lei-
te condensado; uma colher (sopa) de man-
teiga; duas colheres (sopa) de creme de 
leite; duas xícaras de confeito de chocolate

Modo de fazer. Reservar as claras em 
uma tigela; bater as gemas com o açúcar 
e o óleo. Misturar a farinha de trigo, o sal e 
uma xícara de achocolatado. Adicionar, al-
ternadamente, a água e a farinha de trigo 
com achocolatado, na mistura das gemas. 
Quando estiver bem encorpado, adicionar 
a essência de baunilha. Bater as claras em 
neve. Juntar o fermento à mistura e, por 
último, as claras em neve, delicadamente. 
Dispor em uma forma redonda, forrada 
com papel manteiga e com as laterais un-
tadas e enfarinhadas. Levar ao forno pre-
aquecido a 180 graus durante 40 minutos. 
Quando o bolo esfriar, cortar ao meio com 
a ajuda de uma faca ou um fio de nylon. 
Em uma panela, juntar o leite condensado, 
meia xícara de achocolatado e a man-
teiga. Levar ao fogo baixo até que fique 
consistente. Desligar o fogo e adicionar o 
creme de leite. Usar metade do brigadeiro 
para rechear o bolo e o restante para a 
cobertura. Cobrir com confeitos.

Maria do Carmo Rodrigues Borges Machado

Maria do Carmo Borges Machado

Artigos



A RAZÃO19 ABRIL / 2018

Comemorações e solenidades em casas racionalistas cristãs em abril de 2018
Dia 2

Filial Diadema – 13ª aniversário da nova sede
Sede – Rua Tupinimos, 174
Diadema, São Paulo, Brasil
Presidente – Marinalva Amaral

Correspondente Ilha de São Miguel – 13º ani-
versário da nova sede
Sede – Travessa de São João, 11, Lagoa
Ilha de São Miguel, Açores, Portugal
Presidente – Horácio Teixeira Machado

Dia 5
Correspondente João Pessoa – 11º aniversário 
da fundação
Sede – Rua da Produção, 257, Indústrias 
João Pessoa, Paraíba, Brasil
Presidente – Valdenice Ferreira da Silva

Dia 7
Filial Den Haag – 34º aniversário da fundação
Sede – Zonneoord, 134
Haia, Den Haag, Holanda
Presidente – Joaquim Alberto Neves

Dia 9
Filial Ilha de São Vicente – 24º aniversário da 
nova sede
Sede – Alto Santo Antonio, 26 – 2º 
Mindelo, Ilha de São Vicente, Cabo Verde
Presidente – Antero Filipe dos Santos

Filial Caeté – 40º aniversário da fundação e 20º 
da ascensão a filial
Sede – Avenida Mandéus, 523, José Brandão
Caeté, Minas Gerais, Brasil
Presidente – Edson Augusto das Neves 

Dia 14
Filial Itaquaquecetuba – 21º aniversário da fun-
dação; nova sede em 21de abril de 1998
Sede – Avenida Vereador João Fernandes da Sil-
va, 393, Vila Virgínia
Itaquaquecetuba, São Paulo, Brasil
Presidente – Ivanise Monfredini

Correspondente Rondonópolis – 43º aniversário 
da fundação e 18º de inauguração da nova sede

Sede – Rua Frei Henrique de Coimbra, 915,   
Monte Líbano  
Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil
Presidente – Emir de Oliveira Grachet

Correspondente Jaboticabal – 14º aniversário 
da reabertura
Sede – Rua Dr. Fontes, 376, Centro
Jaboticabal, São Paulo, Brasil 
Presidente – Claudinei Ferracini Trinca 
     

Dia 15
Correspondente Rabil – 31º aniversário da fun-
dação
Sede – Rua Direita, Porta Família Unida
Ilha Boa Vista, Cabo Verde    
Presidente – Anastácio Fortes Boa Vista
     

Dia 16
Filial Nilópolis – 74º aniversário da fundação
Sede – Avenida Mirandela, 1 580, Centro
Nilópolis, Rio de Janeiro, Brasil          
Presidente – Moysés Calixto da Rosa 

Filial Fernandópolis – 71º aniversário da funda-
ção
Sede – Avenida Expedicionários Brasileiros, 1777
Fernandópolis, São Paulo, Brasil    
Presidente – Edneu Viscardi

Dia 20
Filial Antuérpia – 32º aniversário da fundação e 
18º de nova sede
Sede – Kattemberg, 108
Borgerhout, Bélgica
Presidente – José dos Santos

     
Dia 21

Correspondente Tarrafal – 30º aniversário da 
fundação
Sede – Tarrafal, Ilha de São Nicolau, Cabo Verde    
Presidente – Aquilino Vicente Ramos

     
Filial Três Corações – 44º aniversário da nova 
sede
Sede – Praça Coronel Valério de Rezende, 143    
Três Corações, Minas Gerais, Brasil
Presidente – Joaquim Félix da Cruz

Dia 23
Filial Pawtucket – 35º aniversário da fundação
Sede – 12 Waldo Street    
Pawtucket, Rhode Island, Estados Unidos
Presidente – Daniel Lopes

     
Correspondente Conselheiro Lafaiete – 11º ani-
versário da nova sede
Sede – Rua Santana, 237, Centro
Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Brasil     
Presidente – Albertino de Souza Pereira Filho

Dia 24
Filial Luxemburgo – 3º aniversário da ascensão 
Sede – 30, Rue Baudouin
Luxemburgo    
Presidente – Rosa Rocha Monteiro Bollendorff

Dia 25
Filial Vitória – 90º aniversário da fundação
Sede – Rua Professora Emília Franklin Molulo, 
150, Bento Ferreira
Vitória, Espírito Santo, Brasil     
Presidente – Wilion Fernando Boato

Filial Rio Branco – 80º aniversário de fundação 
Sede – Rua Buenos Aires, 127, Jardim Solar
Rio Branco, Acre, Brasil
Presidente – Alfredo A. Meira Filho

     
Dia 28

Filial Porto Novo – 30º aniversário da fundação
Sede – Avenida Amílcar Cabral, Lombo do Meio
Porto Novo, Cabo Verde    
Presidente – Francisco José da Silva Amaral

Filial Muriaé – 77º aniversário da ascensão a Fi-
lial
Sede – Rua José Augusto de Abreu, 379, Safira    
Muriaé, Minas Gerais, Brasil
Presidente – Airton José do Carmo

Dia 29   
Filial Miracema – 84º aniversário da nova sede
Sede – Praça Bruno de Martino, 20
Miracema, Rio de Janeiro, Brasil    
Presidente – José Roberto Gonçalves Filho
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DR. FLÁVIO LÚCIO DE A. MARTINS
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA

ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER

Doenças venosas, arteriais e linfáticas. Cirurgia de varizes
e escleroterapia de vasos. Ultrassonografia vascular.

CONSULTÓRIO: Avenida Pereira Teixeira, 555, sala 104 – Centro 
(Ao lado do Hospital Ibiapaba)   Barbacena - MG
Tel: (32) 3331-5495  |  E-mail: phdflaviomartins@gmail.com

DR. HUMBERTO COTTAS RODRIGUES

HEMATOLOGIA CLÍNICA
ONCOLOGIA

Rua Barata Ribeiro, 543, sala 503
Copacabana - Tel/fax: (21) 2235-3246
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Clecy Ribeiro
Jornalista, professora das Faculdades 
Integradas Hélio Alonso, RJ 

Tal como em 2013, nenhuma das 
três principais alianças (centro-
direita com Forza Italia, Lega 
Nord e Fratelli d’Italia; centro

-esquerda encabeçada pelo Partido 
Democrata, e o grupo contrário ao es-
tablishment, Movimento Cinco Estrelas) 
conseguiu maioria parlamentar absolu-
ta nas eleições gerais de 4 de março 
na Itália. Em consequência, o mesmo 
processo de negociar o novo governo. 
Processo demorado, talvez concluído 
quando esta edição estiver nas bancas, 
pois a primeira convocação do Parla-
mento aconteceria em 23 de março. Ou 
talvez não, e será preciso organizar 
outra votação.

Por que são importantes estas elei-
ções? Respondem os analistas. Primeiro, 
escancaram uma tendência – um marco 
no protesto do eleitor italiano –, qual a 
de conceder o maior número de votos ao 
Movimento Cinco Estrelas. Segundo, con-

fi rmaram como principal força política 
a aliança de centro-direita, agora sob 
a liderança de Matteo Salvini. Possível 
efeito da raiva contra o fl uxo crescente 
de imigrantes, que veem na Itália o por-
tal da Europa. Terceiro, a infl uência do 
próximo governo na zona do euro e seu 
futuro, como terceira economia mundial.   

Há quatro anos, o social democrata 
Matteo Renzi foi eleito primeiro-minis-
tro, com base em promessas de ejetar 
a elite para empreender reformas e 
tornar a Itália mais competitiva. Deu 
tudo errado. Aprofundaram-se as fi s-
suras na sociedade, hoje há 5 milhões 
de italianos vivendo em pobreza total, 
aumentam o êxodo dos bem nascidos 
e a imigração ( 625 mil entraram na 

Itália desde 2014). Dentre as parcas 
conquistas, a criação de um milhão de 
empregos, precários na maioria.

Incapacitado para concorrer às 
eleições, por fraude fi scal e outros 
delitos, Sua  Emmitenza (contração de 
emissor e Eminência), ”nome de batis-
mo” dado pelos italianos a Silvio Ber-
lusconi, este praticamente assumiu a 
campanha da aliança de direita, em-
bora seu partido, Forza Italia, não seja 
o maior do grupo. Uma campanha de 
promessas, tal como há 17 anos (‘Con-
trato com os Italianos’), sob outro rótu-
lo: ‘Compromisso com os Italianos’. Sem 
debates, e uma imprensa apegada às 
estórias de candidatos envolvidos em 
falcatruas. Assim, foi que, na televisão 
pública, fi ns de fevereiro, tarde da noi-
te, em tom cerimonioso, anunciou como 
se fora ele o candidato: “Minha meta 
é levar a taxa de desemprego a um 
nível abaixo da média da União Euro-
peia. Assinado: Silvio Berlusconi”. Entre 
parênteses, registramos que a taxa da 
UE está em 7,3%, mas, na Itália, o de-
semprego atinge 10,8%.

Como o homem mais rico do país, 
Silvio Berlusconi conquistou a direita em 
abril de 2000, quando idealizava criar 
uma vasta rede de televisão cobrin-
do toda a Europa. A família afi rmou-se 
como modelo de administração empre-
sarial. Berlusconi confi ou ao fi lho Pier 
Silvio a vice-presidência de Mediaset e 
à fi lha Marina presidente não executiva 
do grupo editorial Mondadori. Graças à 
Fininvest, holding de Mediaset, Berlusconi 
deixou de controlar diretamente suas em-
presas de audiovisual. Um estratagema 
que lhe permitia manter-se surdo ao con-
fl ito de interesses entre cadeias privadas 
e o grupo público da RAI. 

Em artigo no Spiegel Online, Walter 
Mayr diz: “É como se o tempo tivesse pa-
rado na Itália”. Acha inconcebível que 
um estadista, três vezes primeiro-ministro, 
com o país à bancarrota e privado de 
disputar cargos públicos até 2019, fale 
de um futuro político aos 82 anos de 
idade. Talvez tenha um segredo para o 
sucesso, conforme confi ou ao autor Alan 
Friedman, uma espécie de biógrafo com 
o livro My Way: “Sou um sedutor nato”. 

Um negócio 
de família 

e de política
Sílvio Berlusconi, com seu segredo para o sucesso. “Sou um sedutor nato.”

Supermercado Cometa
Praça da Bandeira, 85
Tel.: (21) 2273-0496
Aceitamos todos os cartões de crédito e tickets
Entregamos em domicílio

Restaurante Rampinha
Praça da Bandeira, 201
Tel.: (21) 2273-7647

Pizzas e Massas Salsa
Rua Mariz e Barros, 60, loja B
Tel.: (21) 2273-5464

Carnes daas melhores procedências.
Preços imbatíveis.

Há 30 anos o melhor galeto do Rio

 “ Em2000, Berlusconi 
idealizava criar 
uma vasta
 rede de televisão 
que cobriria
toda a Europa” 

Atendimento
personalizado

A Casa-Chefe do Ra cio-
nalismo Cristão mantém um ser-
viço de atendimento pessoal ao 
público, às quartas  e sextas-fei-
ras, das 16h30min. às 17h30min., 
e aos sábados, das 9h às 10 ho-
ras, com a fi nalidade de prestar 
esclarecimentos sobre a Dou  trina 
e orientação para problemas 
existenciais. 

Casa-Chefe: Rua Jor  ge Rudge, 
119, Vi la Isa bel, Rio de Ja neiro, 
Brasil. CEP: 20.550-220   - Telefo   ne  
 (21) 2117-2100

Comentário internacional
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Sabemos que as crianças 
têm uma série de direitos, 
como poder brincar, não 

ser obrigada a trabalhar, ter 
uma família que a ame e a pro-
teja etc. Ela tem direito ainda 
a uma educação de qualidade, à 
alimentação, à saúde, a ter aces-
so à cultura e muito mais.

Mas quais são os deveres 
de uma criança? Aliás, ela 
têm deveres? Sim, têm. Maria 
Cottas, no seu livro Contos 
Morais, resume: “O dever das 
crianças consiste na obediên-
cia aos pais e professores, na 
aplicação ao estudo, no res-
peito às pessoas mais velhas”. 
Deveres são obrigações e, 
portanto, devem ser cumpri-
dos. Ensine a eles, então, a:
l serem obedientes;
l dedicarem-se aos estu-

dos (quando na idade de estu-
dar); e
l respeitarem as pessoas 

mais velhas.
Mesmo um bebê, que ainda 

está se conhecendo e conhe-
cendo o mundo, deve começar 
a ouvir as lições sobre obedi-
ência e respeito. A conversa 
desde pequeno, mesmo que 
ainda não haja troca, é muito 
importante, porque estimula a 
criança a ouvir, a querer falar 
e a interagir com os pais.

No site do Ministério Públi-
co Federal (MPF), há também 
as orientações sobre os direi-
tos e os deveres das crianças. 
Vejamos:

“Quanto aos nossos deve-
res, eles (os pequenos) preci-
sam começar pelo respeito ao 
direito das pessoas com quem 
convivemos, pois só assim 
poderemos esperar que elas 

também nos respeitem. Outro 
dever nosso é estudar e nos 
preparar para a vida adulta, 
quando a sociedade exigirá de 
nós uma série de responsabi-

lidades que não temos hoje, 
enquanto somos crianças. Por 
exemplo, trabalhar para criar 
e educar nossos próprios 

filhos ou para ser capaz de 
votar, com discernimento, nos 
melhores representantes para 
governar nossas cidades e 
nosso país.

Temos também o dever de 
respeitar as pessoas que são 
ou pensam diferentes de nós. 
Como cidadãos de um país de-

mocrático, precisamos apren-
der, desde a infância, a lidar 
com as diferenças e aceitá-las. 
Como fazemos isso? Não dis-
criminando pessoas que tenham 
alguma deficiência física ou 
mental, as mais pobres, que não 
receberam a mesma educação 
nem tiveram as mesmas oportu-
nidades que nós, ou as que são 
diferentes porque têm outra 
religião, nacionalidade, etnia, 
idade, sexo, cor da pele, opção 
sexual ou outro partido político.

É nosso dever respeitar 
os que são diferentes porque 
eles também são cidadãos e 
possuem os mesmos direitos e 
deveres que nós na sociedade 
brasileira.”

Viram aí quais são os deve-
res das crianças? É legal re-
alizar com elas atividades em 
que essas lições apareçam. Por 
exemplo, uma brincadeira em 
que uma fica com raiva da outra 
porque ganhou ou discordou no 
jogo, é uma oportunidade de 
aprendizado. Brincar em har-
monia é sinônimo de respeito 
aos outros. A conversa é sem-
pre bem-vinda. Ouvir a criança 
e depois argumentar ou mos-
trar que ela está errada, sem-
pre na base da conversa, deve 
funcionar, desde que isso seja 
feito com constância e calma.

Educai as crianças, e não será preciso punir os homens. 

Pitágoras  

Os deveres das crianças

Satisfazer todas as 
vontades às crianças 

é concorrer para a sua 
desgraça e infelicidade 
quando adultos. Educai 
convenientemente
os vossos filhos.” 

Maria Cottas

Não tenham pressa em ser 
grandes, em se tornarem 

adultos, meus filhos, 
porque, conforme a idade 
aumenta, crescem também 
as responsabilidades e os 
trabalhos.”

Maria Cottas

Não se mostram úteis os 
homens que estudam os 

meios de se fazer as coisas 
como sempre se fizeram 
e que não podem nunca 
compreender que 
hoje é um dia novo.

  R.W. Trine



A RAZÃO CRIANÇA
PÁGINA 2 ABRIL / 2018

O gigante egoísta
Oscar Wilde*

Todas as tardes, ao 
saírem do colégio, as 
crianças costumavam ir 

brincar no jardim do Gigante.
Era um jardim lindo e 
grande, com grama verde 
e suave. Aqui e ali, sobre 
a grama, apareciam flores 
belas como estrelas, e havia 
12 pessegueiros que, na 
primavera, abriam-se em 
flores delicadas em tons de 
rosa e pérola, e davam ricos 
frutos no outono. Os pássaros 
pousavam nas árvores e 
cantavam tão docemente que 
as crianças costumavam parar 
de brincar para ouvi-los.

- Como nos sentimos 
felizes aqui! – exclamavam 
elas.

Certo dia, o Gigante voltou. 
Ele tinha andado visitando seu 
amigo, o ogre da Cornualha, 
e ficara sete anos com ele. 
Depois de sete anos ele já 
havia dito tudo que tinha e o 
que não tinha para dizer, já 
que sua conversa era limitada, 
e resolveu voltar para seu 
próprio castelo. Ao chegar, 
ele viu as crianças brincando 
no jardim.

- O que é que vocês estão 
fazendo aqui? – gritou ele, 
com uma voz muito ríspida, e 
as crianças saíram correndo.

- O meu jardim é meu 
jardim – disse o Gigante. 

- Qualquer um pode 
compreender isso. Eu não vou 
permitir que ninguém brinque 
nele, a não ser eu mesmo.

De modo que ele construiu 
um muro alto em torno do 
jardim e colocou um cartaz de 
aviso:

Proibido entrada de 
estranhos

Quem desobedecer será 
castigado

Ele era um Gigante muito 
egoísta.

As pobres crianças, agora, 
não tinham mais onde brincar. 

Elas tentaram brincar na 
estrada, mas a estrada era 
muito poeirenta e cheia de 
pedras duras, e eles não 
gostavam. Começaram a 
passear em torno do muro 

depois das aulas, conversando 
sobre o lindo jardim que 
ficava lá dentro. “Como 
éramos felizes lá!”, diziam 
umas às outras.

Então chegou a Primavera, 
e por todo o país apareceram 
pequenas flores e pequenos 
pássaros. Só no jardim 
do Gigante Egoísta é que 
continuava a ser inverno. Os 
passarinhos não gostavam de 
cantar lá, porque não havia 
crianças, e as árvores se 
esqueceram de florescer. Uma 
vez uma flor bonita chegou a 

brotar, mas ao ver o cartaz 
de aviso ficou com tanta pena 
das crianças que se enfiou de 
volta no chão e adormeceu. Os 
únicos que estavam contentes 
eram a Neve e o Gelo.

- A Primavera se esqueceu 
deste jardim – eles exclamaram 
-, de modo que podemos viver 
aqui o ano inteiro.

A Neve cobriu toda 
a grama com seu manto 
branco, e o Gelo pintou todas 
as árvores de prata. Eles 
convidaram o Vento do Norte 
para se hospedar com eles, 
e ele veio. Todo enrolado 
em peles, rugia o dia inteiro 
pelo jardim, derrubando as 
chaminés com seu sopro.

- Este lugar é ótimo – 

disse ele. – Nós precisamos 
convidar o Granizo para vir 
fazer uma visita.

E o Granizo apareceu. 
Todos os dias, durante 
três horas, ele matracava 
no telhado do castelo até 
quebrar quase todas as 
telhas, e depois corria, dando 
voltas pelo jardim o mais 
depressa que podia. Sempre 
vestido de cinza, soprava gelo 
para todo lado.

- Não entendo por que a 
Primavera está demorando 
tanto a chegar! – disse o 
Gigante Egoísta, sentado 
junto à janela e olhando para 
seu jardim frio e branco. – 
Espero que o tempo mude 
logo.

Mas a Primavera não 
apareceu, nem o Verão. 
O Outono trouxe frutos 
dourados para todos os 
jardins, mas nenhum para o do 
Gigante.

- Ele é muito egoísta – 
disse o Outono.

De modo que ali ficou 
sendo sempre Inverno, e o 
Vento Norte e o Granizo, a 
Neve e o Gelo dançavam em 
meio às árvores. 

Certa manhã, o Gigante 
estava deitado, acordado, 
na cama, quando ouviu uma 
música linda. Soava com tal 
doçura em seus ouvidos que 
ele até pensou que deviam 
ser os músicos do Rei que 
passavam. Na realidade era 
apenas um pequeno pintarroxo 
cantando do lado de fora de 
sua janela, mas já fazia tanto 
tempo que ele não ouvia um 
só passarinho em seu jardim 
que aquela parecia ser a 
música mais bonita do mundo. 
E então o Granizo parou de 
dançar sobre a cabeça dele, 
e o Vento do Norte parou de 
rugir, e um perfume delicioso 
chegou até ele, através da 
janela aberta.

Continua na página 3
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– Acho que finalmente a 
Primavera chegou – disse o 
Gigante. 

E, pulando da cama, olhou 
para fora. O que ele viu?

A visão mais bonita 
que se possa imaginar. Por 
um buraquinho no muro as 
crianças haviam conseguido 
entrar e estavam todas 
sentadas nos ramos das 
árvores. Em todas as árvores 
que ele conseguia ver havia 
uma criança. E as árvores 
estavam tão contentes de 
terem as crianças de volta 
que se cobriram de flores, 
balançando delicadamente os 
galhos, por cima da cabeça 
da meninada. Os passarinhos 
voavam de um lado para outro, 
chilreando de prazer, e as 
flores espiavam e riam. Era 
uma cena linda, e só em um 
canto é que continuava a ser 
inverno. Era o canto mais 
distante do jardim, e nele 
estava de pé um menininho. 
Ele era tão pequeno que não 
conseguia alcançar os ramos 
da árvore, e ficou andando 
em volta dela, chorando, 
muito sentido. A pobre árvore 
continuava coberta de neve e 
de gelo, e o Vento do Norte 
soprava e rugia acima dela.

- Sobe logo, menino! – dizia 
a Árvore, curvando os ramos o 
mais que podia. Mas o menino 
era pequeno demais.

E o coração do Gigante se 
derreteu quando ele olhou lá 
para fora.

- Como eu tenho sido 
egoísta! – disse ele. – Agora 
já sei por que a Primavera 
não aparecia por aqui. Eu vou 
colocar aquele menininho em 
cima daquela árvore, depois 
vou derrubar o muro, e meu 
jardim será um lugar onde as 
crianças poderão brincar para 
sempre e sempre.

Ele estava realmente 
arrependido do que tinha 
feito. E assim, desceu a 

escada, abriu a porta da 
frente com toda a delicadeza 
e saiu para o jardim. Mas 
quando as crianças o viram 
ficaram tão assustadas que 
fugiram, e o inverno voltou 
ao jardim. Só o menininho 
pequeno é que não fugiu, 
porque seus olhos estavam 
marejados de lágrimas e 
não viu o Gigante chegar. 
E o Gigante aproximou-
se de mansinho por trás 
dele, pegou delicadamente 
em sua mão e o colocou em 
cima da árvore. A árvore 
imediatamente floresceu, e 
os passarinhos vieram cantar 
nela; e o menininho esticou os 
braços, passou-os em torno do 
pescoço do Gigante e o beijou. 
Quando viram, o Gigante 
não era mais mau, as outras 
crianças voltaram correndo, e 
com elas veio a Primavera.
- Agora o jardim é de vocês, 
crianças – disse o Gigante. E 
pegando um imenso machado, 
derrubou o muro. Quando 
toda a gente começava a ir 
para o mercado, ao meio-dia, 
lá estava o Gigante brincando 
com as crianças no jardim 
mais bonito que todos já 
haviam visto.

Oscar Wilde foi escritor, 
poeta e dramaturgo inglês.

O gigante 
egoísta

Poemas
de Ana Maria Machado

Dúvida
Água-viva

quando morre
fica sendo

água-morta?

Ou água só?

Siri
Siri

não ri
em serviço.

Se troca a casca
vira ouriço

procura concha,
busca uma toca e,

sumiço.
Não dá mole por aí.
Pra não virar sopa

faz boca
de siri.
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PASSATEMPO

Na edição de março, fala-
mos sobre o perigo da poluição 
dos mares para a vida dos se-
res marinhos. Falamos também 
que mais de 95% do lixo nas 
praias é plástico. 

Na edição de 28 de feve-
reiro, a Revista Veja publicou 
A guerra aos canudos so-
bre a quantidade de plástico 
que consumimos e lembrando 
que ele leva 500 anos para 
se decompor. Uma das dicas 

da matéria é parar de beber 
refrigerante ou suco no ca-
nudinho, para ver se diminui a 
quantidade de plástico descar-
tado no planeta. Só no Brasil, 
em 2015, foram produzidos 
500 milhões de canudinhos, 
segundo o IBGE. Dá para 
acreditar? Muitos deles vão 
parar no chão e até nos mares, 
onde quem sofre são as ba-
leias, tartarugas marinhas etc. 
Vamos ajudá-los?

fiquem atentos!

O pescador conta aos amigos:
— Um dia eu estava pescando e fiquei sem isca. Vi uma 

cobra verde com uma rã na boca e não tive dúvidas. Pequei 
a rã, cortei-a em pedaços e fiz várias iscas. Fiquei com pena 
da cobra e, para compensá-la, despejei um pouco de refrige-
rante na sua boca.

— Meia hora depois sinto alguma coisa bater no meu pé. 
Era a cobra com mais duas rãs!

O marido chega da pescaria e a mulher pergunta:
— E aí, o que pescou hoje?
— Três pintados, quatro dourados e um jaú!
— Impossível! — diz ela.
— Como assim, impossível?
— Ué! Você só saiu de casa com vinte reais!

     Respostas do Caça palavras  - Barragens, Rios, Lagos e Oceanos  

De pescadores e de peixarias


