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A comunidade racionalista cris-
tã no mundo homenageia neste mês 
Humberto Rodrigues, Presidente 
Astral da Doutrina e que, em vida 
física, presidiu o Racionalismo Cris-
tão durante quase 30 anos.

Esta reverência especial se dá 
em função da data natalícia deste 
mestre da espiritualidade, 23 de 
maio, que deixou muitas saudades. 

Na coluna Olá, caro leitor,  o pre-
sidente da Doutrina, Gilberto Silva, 
enaltece a figura de Humberto Ro-
drigues que “não cessa de inspirar-
nos, de orientar-nos e, sobretudo, 
de encorajar-nos. E afirma que “a 
filosofia racionalista cristã avança 
cada vez mais com total segurança 
na estrada pavimentada por Hum-
berto Rodrigues. Pág. 2

Leitor de A Razão, com mais de 
70 anos e que desde os 16 tem mui-
tos pesadelos e sonhos, nos quais vê 
pessoas que nunca viu, em lugares 
por onde jamais andou, quis saber 
o que acontecia com ele durante o 
sono. O questionamento permitiu à 
equipe de militantes do Racionalismo 
Cristão que atende os leitores com 
aconselhamentos conforme as dúvi-
das apresentadas uma exposição 
que certamente atendeu o consulen-
te  e  será útil a muitas pessoas que 
enfrentam problema semelhante.

Explicou a equipe: durante o sono 
o espírito entra em desdobramento. 
Os sonhos são consequência desse 
afastamento do espírito juntamente 
com seu corpo fluídico, de seu corpo 
físico. Quando, ao invés de deslo-
car-se até seu mundo de estágio, o 
espírito fica preso aos campos fluí-
dicos do planeta por entregar-se a 
preocupações demasiadas, a acon-
tecimentos às vezes negativos, às 
correntes de pensamentos próprias 
deste ambiente terreno, e não con-
segue com isto afastar-se da atmos-
fera densa aqui existente, ocorrem 
em desdobramento os sonhos e os 
pesadelos. Pág. 6

Piadas   l Adivinhas

Festa cívico-espiritualista marcou a 
passagem do 76º aniversário da Filial 
Quintana (SP). Págs. 3 e 4

Sabedoria
Muitas coisas se confundem, em-

bora sejam diferentes, como conhe-
cimento e sabedoria. Pág. 12

Comemoração

As pessoas otimistas e bem-hu-
moradas gozam de saúde física e 
psíquica. Atiram-se à luta pela vida, 
dispostas a vencê-la. Pág. 9

Tatuagem
Na visão do Racionalismo Cris-

tão, enfeitar a pele, com desenhos, 
nomes, versos ou mensagens é uma 
questão condicionada unicamente 
ao livre-arbítrio do indivíduo que 
opta por tatuar-se. Pág. 7

Otimismo

Estejam 
preparados 
para as 
surpresas

Os seres humanos devem reves-
tir-se de coragem, porque na vida 
surgem coisas que não são espera-
das. Caso estejam despreparados 
para receber tudo que aparece, 
poderão fracassar em seus propó-
sitos evolutivos. Pág. 10
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No dia 23 de maio de 2018 come-
moramos, com muita alegria, o na-
talício daquele que para nós foi, 
sem a menor sombra de dúvida, um 

autêntico pai. Neste caso pontual, quando 
utilizamos o pronome nós, não lançamos 
mão do tradicional recurso estilístico difun-
dido desde a Roma antiga denominado 
plural de modéstia. Estamos literalmen-
te referindo-nos a todos que compõem a 
família racionalista cristã e que tiveram a 
honra e o privilégio de conviver fisicamen-
te com Humberto Rodrigues. Dessa expe-
riência, profunda e marcante, em privar 
da amizade e do convívio desse mestre 
da espiritualidade - pessoalmente falando 
- tenho saudades e ao mesmo tempo, por 
que não dizer, orgulho, na acepção mais 
elevada deste termo que remete ao brio 
e à dignidade.

A saudade é grande, no entanto não 
nos sufoca nem paralisa, ao contrário. Al-
guns poderão perguntar-se o porquê des-
ta nossa afirmação categórica. A resposta 
é evidente, amigos: Humberto Rodrigues 
não cessa de inspirar-nos, de orientar-nos 
e, sobretudo, de encorajar-nos. Ao escre-
vermos despretensiosamente estas linhas, 
a emoção começa a nos envolver, sua 
assistência sempre benfazeja nos cinge e 
percebemos nitidamente a sua afetuosa 
irradiação a nos fortalecer e impulsionar. 
A filosofia racionalista cristã avança cada 
vez mais com total segurança na estrada 
que ele pavimentou à custa de inúmeros 
desgastes e indizíveis sofrimentos que, di-
ga-se de passagem, magistralmente soube 
transformar em aprendizado. 

Humberto Rodrigues representa para 
todos nós um exemplo de superação. Por 
este motivo a presente ocasião suscita um 
momento de reflexão.

Passados mais de seis anos de sua de-
sencarnação, o sucessor de Antonio Cottas 
e atual Presidente Astral do Racionalismo 
Cristão se manifesta sob novo aspecto. 
Num misto de docilidade e autoridade, 
nos tem presenteado com belíssimas dou-
trinações, que por sua vez inspiram número 
cada vez maior de militantes e assistentes 
a se aprofundarem no estudo da espiritua-
lidade. O crescimento exponencial de pes-
soas do mundo inteiro interessadas nos con-
teúdos produzidos pelo Grupo de Estudos 
da Casa-Chefe comprova essa realidade.

As magníficas doutrinações de Hum-
berto Rodrigues não nos surpreendem. A 
coerência era uma marca constante de sua 
personalidade, somos testemunhas.  Duran-
te sua vida inteira refletiu exatamente os 
valores de que era portador, não havia 
contraste entre seu discurso e suas ações. 
O arcabouço moral desse mestre querido 
era exuberante, sua inclinação a valorizar 
o que de melhor havia no comportamento 
humano o levou, no decorrer de sua vida 
de estudos, a absorver tudo que há de no-
bre e belo no estilo dos grandes líderes e 
benfeitores da humanidade.

Com sabedoria e prudência, Humber-
to Rodrigues presidiu o Racionalismo Cris-
tão por quase 30 anos e entendeu como 
ninguém a grande diversidade da comuni-
dade racionalista cristã no mundo. Em seu 
espírito generoso havia lugar para todos. 
O nosso homenageado introduziu o Racio-
nalismo Cristão no terceiro milênio, na era 
digital, e nos encorajou a, olhando para os 
exemplos deixados pelos nossos mestres do 
passado, ampliássemos e expandíssemos 
cada vez mais a filosofia de Luiz de Mat-
tos, que é evolucionista por natureza e tem 
dinamismo próprio e irrenunciável. É preci-
samente na sua capacidade de adaptar-se, 

sem jamais olvidar seus princípios basilares, 
que está a chave de sua perenidade.

Antes de finalizarmos, gostaríamos de 
fazer uma pequena digressão histórica, 
para realçar mais um aspecto do caráter 
desse gigante da espiritualidade: a gra-
tidão. Em matéria de sua lavra, veiculada 
em A Razão de 19 de junho de 1985, cujo 
título - A força do exemplo - nos interessa 
de perto, ressaltava Humberto Rodrigues:

“A palavra escrita e falada, como 
fator preponderante de comunicação ex-
pressada através dos milhares de idiomas 
e dialetos nas civilizações terrenas, é, sem 
dúvida, uma das mais belas formas de ma-
nifestação da inteligência humana.

No entanto, o extraordinário Antonio 
Vieira, um dos mais exímios cultores do 
vernáculo, orador magistral, destacando-
se por uma verbosidade extensa, brilhante 
e abundante, proclamava que ‘palavras o 
vento as leva’.

Dir-se-ia, à primeira vista, que este 
notável pensador depreciava, paradoxal-
mente, aquilo que sempre cultivou com ex-
trema exuberância: a palavra.

Todavia, é evidente que tal não era 
sua intenção. Referia-se, sem dúvida, às 
afirmações desacompanhadas do exem-
plo, e, obviamente, não concretizadas em 
realizações calcadas por ações positivas.

Um grande apologista dessa excelen-
te concepção de Vieira foi inegavelmente 
Antonio Cottas.

Extremamente objetivo e dinâmico, 
desprezava a terminologia vazia e inócua, 
não perdendo tempo com conversas sem 
conteúdo substancial.

Inúmeros foram os predicados dessa 
grande figura do Racionalismo Cristão que 
contribuíram para a obra marcante de sua 
vida física consubstanciada na consolida-

ção do Racionalismo Cristão, destacando-
se, a nosso ver, a sua tendência refratária 
às assertivas proferidas sem o respaldo de 
uma agilização correspondente.

Tendo transcorrido, no dia 12 de junho, 
o segundo aniversário de sua desencar-
nação, reverenciamo-lo em respeito à sua 
figura, à sua obra e, portanto, ao seu lega-
do espiritual.

Reiteradas vezes afirmamos que uma 
das grandes finalidades de tais homena-
gens é manter sempre a chama resplan-
decente dos exemplos do consolidador do 
Racionalismo Cristão para incentivo dos 
continuadores do seu ideal espiritualista 
em meios racionalistas cristãos, procuran-
do sempre, com essa intenção, focalizar e 
exaltar sua atuação profícua para exem-
plificação dos pósteros.

Lembramo-nos, então, neste momen-
to, dessa faceta de sua personalidade: a 
repulsa às palavras sem o esteio de atos 
construtivos para que, corroborando o pen-
samento do Grande Vieira, o vento não as 
levasse!...

Ao ensejo do segundo aniversário da 
desencarnação de Antonio do Nascimento 
Cottas, homenageamo-lo, concitando a to-
dos os racionalistas cristãos do Brasil e do 
mundo para que se esforcem ao máximo 
no cultivo de uma de suas grandes virtudes: 
a palavra conjugada à força do exemplo!”

O sentimento de reverência ao seu “tio
-pai”, manifestado na ocasião do segun-
do aniversário de desencarnação deste, 
é o mesmo que nos inspira na elaboração 
dessas linhas. As palavras de Humberto 
Rodrigues são atualíssimas e sua história, 
um referencial seguro para enfrentarmos 
os desafios contemporâneos.

Boa leitura!

Olá, caro leitor
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Trinta e quatro anos de funcio-
namento, os últimos 13 em sede 
própria, foram comemorados 
pela Filial Ribeirinha (Ilha de 

São Vicente, Cabo Verde), em 19 de 
março, com a presença do represen-
tante regional do Racionalismo Cristão, 
Antero Filipe dos Santos, e de uma de-
legação de militantes da casa raciona-
lista cristã de Alto de Santo Antonio. 

“Estamos comemorando o 34° ani-
versário da fundação desta Casa e o 
13° da inauguração da sua sede pró-
pria, tendo como pano de fundo um 
auditório repleto de militantes locais 
e de outras paragens, simpatizantes e 
amigos do Racionalismo Cristão, para 
homenagear todos aqueles que luta-
ram para a firmeza da nossa querida 
Doutrina no mundo inteiro”, afirmou o 
representante regional.

Antero Filipe dos Santos destacou 
que o Racionalismo Cristão está pas-
sando por uma fase de expansão. Hoje, 
mais do que nunca, as casas racionalis-
tas cristãs de todo o mundo estão mais 
próximas umas das outras e unidas. Esta 
expansão, vista por todos, é um proces-
so que vem sendo conduzido com muita 
segurança, lisura e serenidade. “E com 
a orientação e dinamismo do atual pre-
sidente Gilberto Silva tudo está sendo 
feito com cautela a bem de todos os ra-
cionalistas cristãos e do mundo”, afirmou.

História. O presidente da Filial 
aniversariante, Arlindo Flávio da Sil-
va, rememorou a história da Casa e de 
seus fundadores. “Não podemos dei-
xar de informar aos novos militantes e 

assistentes as origens e o desenvolvi-
mento dos trabalhos nesta Casa. Todo 
este mérito deve-se principalmente ao 
empenho de Bento Antonio Lima e es-
posa, Inocência Delgado Lima, sem es-
quecer o também Espírito Superior Jor-
ge Delgado Lima e todos que se uniram 
em torno dessa família. O primeiro, na 
qualidade de presidente do Corres-
pondente, naquela época, a partir de 
uma instalação precária na Ribeira 
Bote, dinamizou o pequeno grupo de 
militantes e assistência, com a realiza-
ção de valorosíssimos trabalhos”.

“Naqueles tempos em que os mé-
diuns não tinham o respaldo atual, a 
união dos militantes com a assistência, 
como dizia o Sr. Bento, e o entusiasmo 
para com a Doutrina ultrapassavam 
todas as dificuldades, fazendo mara-
vilhosas curas de assistentes que che-
gavam carentes de fortalecimento e 
esclarecimento espiritual, sendo, mui-
tas vezes, necessário utilizar meios que 
atualmente a disciplina não permite. 
Muitas crianças eram curadas no colo 
de senhoras auxiliares e, como exem-
plo, temos hoje o Espírito Superior de 
Luzia Fortes, que se distinguiu nestes 
fenômenos de curas, através de espíri-
tos bem intencionados”, prosseguiu.

Lembrou o presidente que os tra-
balhos árduos na Filial passaram a ter 
a presença constante de Luís Teodoro, 
que era pedreiro, “para que pudésse-
mos inaugurar a antiga sede, em 18 
de março de 1984. Esse dedicado e 
simples companheiro foi bibliotecário, 
o saudoso bibliotecário.

O público se multiplicava, mas o nú-

mero de militantes continuava reduzido 
para o de assistentes, que aumentava 
dia após dia, sendo necessário traçar 
estratégias de curto prazo para aten-
der a demanda. Uma das estratégias 
adotadas pelo Sr. Bento foi a das comu-
nicações doutrinárias transmitidas pelos 
médiuns da Casa, com as doutrinações 
resumidas dos doutrinadores, que na-
quela época eram permitidas no fim 
das sessões, providenciando meios para 
facultar ao público a leitura delas, logo 
na semana seguinte, de modo a facilitar 
a assimilação pelo processo audiovisual. 
Outra providência foi adquirir bastante 
livros da Casa-Chefe, que eram vendi-
dos ao preço de custo, ficando, portan-
to, mais acessíveis aos militantes e assis-
tentes com menor poder de compra.

Expansão. Afirmou, ainda, Arlindo 
Flávio da Silva  que “o desenvolvimen-
to da Doutrina aqui nesta ilha e na ilha 
da Boa Vista principalmente foi visível, 
nas décadas de 80 e 90, com o surgi-
mento de várias Casas com sede pró-
pria. Em São Vicente temos a felicida-
de de constatar novas iniciativas, tendo 
tomado conhecimento da cobertura da 
sede definitiva da Filial Bela Vista, que 
coincidiu com a data do aniversário 
desta congênere. Todo esse movimento 
é o Racionalismo Cristão se expandin-
do, envolvendo pessoas de boa von-
tade, desejosas de ver a humanidade 
esclarecida, não poupando esforços e 
mantendo-se como fiéis servidores das 
Forças Superiores.

Este conjunto espiritualmente harmô-
nico tem regenerado um número sem con-

ta de espíritos encarnados e desencar-
nados, que estavam perdidos, sem norte, 
mas que após o esclarecimento espiritual 
e o contato com o Astral Superior, atra-
vés destes templos de Jesus Cristo, pas-
saram ao cumprimento do dever.”

Destacou o presidente que “nada 
é imposto nesta organização, pois nela 
não há chefes nem interesses subalter-
nos, apenas cada militante exerce as 
suas atividades, no limite dos seus re-
cursos e disponibilidades, conforme os 
encargos assumidos – nisto é a Doutri-
na fazendo a diferença.

“Felicitamos os companheiros mili-
tantes e a nossa cara assistência, por 
mais esta etapa vencida, com muitas 
lutas em que ficou demonstrada a ne-
cessidade de os servidores se unirem 
em torno dos objetivos superiores da 
Casa e da Doutrina, sempre. Aos pre-
zados representantes das nossas casas 
racionalistas cristãs, toda a nossa esti-
ma e consideração, e desejamos sejam 
portadores de um fraternal abraço so-
lidário às respectivas comunidades.

À assistência, principalmente aos 
mais jovens, renovamos votos de mui-
to estudo e de bons resultados durante 
o ano letivo, em que vão construindo 
base sólida para o futuro. 

Aos que sofrem, sabemos que esta 
Doutrina não compreende milagres, 
mas acredita nos poderes das Forças 
da plêiade do Astral Superior, conse-
guidos através do estudo e aplicação.

Ao nosso presidente Internacio-
nal do Racionalismo Cristão, Gilberto 
Silva, um caloroso abraço”, concluiu o 
presidente.

Ribeirinha, 13 anos de sede própria

Livros
 

Conheça as obras 
editadas pela 
Casa-Chefe 

do Racionalismo 
Cristão

(21) 2117-2102

Reportagem
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Festa na Filial Quintana

Duas almas emissárias do 
bem, companheiras de elevada 
expressão espiritual, que 
representam a força espiritual 
para a juventude que vem 
chegando ao Racionalismo 
Cristão: Maria do Carmo e 
Audinice. Maria do Carmo, 
na foto com Audinice, de 
80 anos de idade, frequenta 
desde menina a Doutrina. 
Hoje também com 80 anos, 
continua firme na militância 
do Racionalismo Cristão, 
preside a Filial Quintana e 
serve de exemplo a todos 
nós. Audinice também iniciou 
no Racionalismo Cristão em 
Quintana, ainda menina. Foi 
esposa de Ulysses Claudio 
Pereira, que presidiu o RC em 
Santos e hoje é Presidente 
Astral da casa racionalista 
cristã na Bélgica.

O 76º aniversário da nova sede e 
da ascensão da casa racionalista 
cristã de Quintana (São Paulo) a 
Filial foram comemorados no do-

mingo 18 de março de 2018, com festa 
cívico-espiritualista iniciada com a leitura 
da mensagem de congratulações do pre-
sidente da Doutrina, Gilberto Silva.

A presidente da Filial aniversariante, 
Sra. Maria do Carmo R. S. Vieira, enalte-
ceu a memória dos fundadores da Casa 
e contou como ingressou no Racionalis-
mo Cristão. Desde 1946, ainda menina 
(tinha oito anos de idade), frequentava 
as reuniões ao acompanhar os pais. “Na 
cabeceira da mesa estava Joaquim Ju-
lio Vieira, meu sogro e fundador desta 
Casa”, lembrou.

Prosseguiu a presidente: “Em 1938, 
ano em que nasci, Joaquim Julio Vieira 
se correspondia com o saudoso Antonio 
Cottas para abrir um núcleo de estudos 
do Racionalismo Cristão, o qual iniciou em 
sua residência com o apoio de compa-
nheiros. Ali realizavam limpeza psíquica 
e estudo da literatura racionalista cristã.

Unidos, fundaram o correspondente 
com autorização da Casa-Chefe. Com 
muito esforço e sacrifício, compraram três 
terrenos, e em um deles está construído 
este prédio, que foi inaugurado em 14 
de março de 1942. Joaquim Julio Viei-
ra foi substituído pelo filho Pedro Vieira, 
que também foi um timoneiro aqui em 
Quintana durante muitos anos, e depois 
a presidência da Casa foi assumida pelo 
meu esposo, David Julio Vieira, irmão 
mais novo de Pedro Vieira.

Esta Casa, que hoje completa 76 
anos, sempre esteve aberta ao público, 
funcionando ininterruptamente desde sua 
fundação, proporcionando ao ser huma-
no as diretrizes para uma vida sadia e 
feliz”, concluiu.

Importância das reuniões. Discur-
sou em o militante da Filial Dracena (SP) 
do Racionalismo Cristão Diego Garcia 
Leite, que discorreu sobre a importância 
das reuniões espiritualistas e destacou: 
“Quem tem sensibilidade para sentir as 
forças que envolvem uma casa raciona-
lista cristã tem diante de si a percepção 
bem clara do que é a espiritualidade. 

Todo trabalho espiritual sério tem 
como tônica central as atividades de es-
clarecimento da consciência e de assistên-
cia espiritual. Mesmo diante da presença 
de espíritos ainda endurecidos no mal, 
empedernidos, com a consciência ainda 
totalmente empanada pelo materialismo 
reinante, é preciso que cada um de nós 
que integramos essas correntes vibremos

pensamentos de valor, energia de amor, 
energias curativas que possibilitem o res-
tabelecimento psíquico dessas almas que 
vêm a uma casa racionalista cristã atra-
vés de uma corrente fluídica bem consti-
tuída para serem lapidadas, para serem 
fluidicamente neutralizadas pela ação 
do ambiente fluídico do Astral Superior. 

Trabalhadores espirituais são 
curadores espirituais também. Nós, 
que estamos a serviço do Racionalis-
mo Cristão de acordo com as nossas 
possibilidades energéticas, criamos um 
campo de força muito poderoso capaz 
de proporcionar clarividência e consci-
ência de todos que se encontram nesse 
recinto, física ou espirtualmente.

Legiões de espíritos atormentados 
e doloridos são atendidas pelas ener-
gias balsâmicas de uma reunião espi-
ritual séria como esta. No bojo desse 
campo de força criado dentro de uma 
casa racionalista cristã, os espíritos do 
Astral Superior, mentores de alta quali-
dade energética, fazem a limpeza psí-
quica clareando o raciocínio de todos 
nós. Por isso é importante o comprome-
timento de cada um, porque a partir 

do momento que aplicamos vontade, 
força espiritual, logo isso é detecta-
do pelos espíritos do Astral Superior, 
e eles passam a criar uma atmosfera 
vibrátil, nos incentivando, nos estimu-
lando a esse trabalho de fraternidade 
espiritual. Isso porque fazer o bem sem 
olhar a quem é dever de todo espiritu-
alista. Todos nós que estamos à frente 
do Racionalismo Cristão devemos em-
penhar-nos cada vez mais pelo de-
senvolvimento da Doutrina, porque a 
Doutrina é espiritualista. Aqueles que 
vêm às suas Casas demonstram o va-
lor espiritual que possuem. Isso é ca-
ráter, isso é força espiritual que muito 
contribui na formação de uma corrente 
fluídica capaz de arrebatar centenas, 
senão milhares de almas que estavam 
até então nas camadas mais baixas do 
astral inferior e são aqui ajudadas por 
essa força espiritual emanada de den-
tro de uma casa racionalista cristã. 

Fazer o bem sem olhar a quem é um 
dos maiores legados que um espiritualis-
ta pode ter, porque esse é o lema ver-
dadeiro do Racionalismo Cristão. Fazer o 
bem sem olhar a quem! Assim todos nós 

estamos incentivando o desenvolvimento 
da espiritualidade de cada um de nós. 

Uma casa racionalista cristã é um 
portal de luz, é um portal de esclareci-
mento, onde todos podem desenvolver 
o raciocínio e o parapsiquismo e utili-
zá-los positivamente em benefício da 
humanidade.

Gostaria de deixar essa mensa-
gem a essa magnífica casa raciona-
lista, porque o que fizemos hoje aqui 
será retribuído, não porque queremos 
isso, pois não precisamos de retribui-
ção, mas a verdadeira retribuição a 
que me refiro é a consciência de cada 
um, aquilo que cada um desempenhou 
aqui dentro da sua função, porque hou-
ve uma formação estratégica na cor-
rente que foi organizada pelo Astral 
Superior. Todos nesta Casa serviram 
de esteira fluídica para que o Astral 
Superior pudesse fazer essa higiene 
psíquica, essa normalização espiritual. 

Prossigamos nesta jornada rumo ao 
esclarecimento espiritual, porque traba-
lhando pelo Racionalismo Cristão estamos 
igualmente trabalhando pelo desenvolvi-
mento da nossa própria espiritualidade”.

Reportagem
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Na sequência de discursos duran-
te a reunião civico-espiritualista 
comemorativa dos 76 anos de 
ascensão da casa racionalista 

cristã de Quintana (SP) a Filial e inaugu-
ração de sua sede, o militante Amado, 
do Correspondente Assis do Racionalis-
mo Cristão, rememorou a contribuição 
que David Julio Vieira (foi presiden-
te da Filial Quintana) fez para que a 
Casa de Assis construísse pouco a pouco 
um patrimônio para que pudéssemos 
erguer a sala das crianças juntamente 
com a biblioteca. 

“Na época estávamos em um bar-
racão que era muito mal visto, pessoas 
pensavam que nele se praticava o baixo 
espiritismo e tremiam de “medo ao pas-
sar por ali”, contou. Acrescentou: “Com 
essa contribuição fizemos uma construção 
maior, e lá estamos fazendo nossas reuni-
ões muito em função do pensamento da-
quele espírito que queria ajudar, porque 
já havia atingido a consciência espiritual 
de onde se necessitava regar e cultivar 
o crescimento. Hoje em Assis temos um 
grupo de militantes focados, cada um de 
acordo com seu grau de evolução, a gen-
te vem hoje aqui para agradecer essa 
ajuda do amigo David Julio Vieira.”

Prosseguiu: “Pensamos da seguin-
te forma: batalhamos em Assis para 
transmitir o conhecimento, sabemos que 
não precisamos ir lá fora trazer as pes-
soas para dentro da Doutrina, porque 
quando se cansarem lá de fora e qui-
serem adquirir essa consciência, elas 
aqui estarão. Juntamente com isso pen-
so que aqueles que estão lá fora e que 
julgam que a ciência explicará a vida 

do espírito, se enganam. 
Em 1600, Baruch Espinoza disse 

que não deveríamos aceitar qualquer 
religião, mas ser livres para ser o que 
quisermos. Ele foi contestado. Foi uma 
voz tentando mostrar que somente a ci-
ência não resolve nossos problemas. Há 
poucos dias ocorreu o falecimento de 
Stephen Hawking, grande físico quânti-
co, que disse que nós temos apenas essa 
encarnação e o nosso compromisso único 
é observar a beleza do Universo. Essa 
mensagem foi agora, em 2018, são 
400 anos depois de Espinoza. A ciência 
parou aí, a ciência hoje fala o que foi 
falado em 1600. Eles ainda não chega-
ram ao ponto de entender que a ciência 
não explicará o espiritual. 

Para chegar ao espiritual é preciso 
que a gente traga uma bagagem em 
nosso corpo fluídico que já vem de mui-
tas encarnações, é preciso também que 
usemos os atributos espirituais, e prin-
cipalmente que tenhamos foco, porque 
uma pessoa sem o foco humanitário e 
espiritualista não evoluirá. É preciso que 
ela entenda que é mais uma que pode 
somar na evolução da humanidade. Mas 
é preciso que ela tenha foco, é preciso 
que ela se movimente, é preciso que ela 
deixe de ser assistente, e entenda que 
há uma missão de militar numa doutrina 
como a nossa. E isso peço a todos: con-
centração e foco na missão que temos, 
assim como tivemos Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King, Cristo e muitos ou-

tros com suas mensagens que não são 
aplicadas no dia a dia. É por isso que a 
humanidade não muda, porque a cons-
ciência dessas grandes figuras não le-
vou à evolução espiritual. Vamos evoluir, 
sim, aos poucos, mas é melhor que seja 
com qualidade. 

Força de vontade. Discursou tam-
bém na solenidade o presidente da Fi-
lial José Bonifácio (SP), Benedicto Floria-
no de Lima, que destacou: “A força de 
vontade, quando colocada para o bem, 
com o objetivo de beneficiar, com o ob-
jetivo de fazer o bem, produz grandes 
efeitos. Foi justamente o que aconteceu 
aqui em 1938 com a união dos compa-
nheiros. Os fundadores da Casa tiveram 
força de vontade, colocaram-na em 
ação e construíram esse grande feito, 
que merece aplausos. 

Através do conhecimento adquirido 
pelo estudo da vida espiritual, que é a 
vida invisível, nós, militantes, podemos 
beneficiar toda a humanidade, esteja o 
ser humano onde estiver, seja qual for a 
religião do indivíduo, porque o Racio-
nalismo Cristão está acima de todas as 
organizações religiosas. O espírito in-
depende de religião porque é dono da 
sua própria vida, a vida pertence a ele, 
e somente a ele pertence. Tanto é que 
temos conhecimento, através do estudo 
da obra essencial, que o espírito só será 
julgado por ele próprio. É o próprio es-
pírito que determina o que fazer da sua 
evolução no plano astral. Mas para isso 
tem de voltar para lá após a sua de-
sencarnação e não ficar perambulando 
pela atmosfera fluídica da Terra”.

Agradecimento a um velho amigo

Militantes da Filial Quintana, na festa do 76º aniversário de sua Casa

Reportagem
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Gostaria de saber mais sobre este 
tema se possível (desdobramento). É pos-
sível encontrar um ente querido especifi-
camente através desse processo?

Resposta: Prezada, os desdobra-
mentos são fenômenos psíquicos. Por 
exemplo: os sonhos. Os mais comuns po-
dem ser assim explicados:

Ao dormirmos, nosso espírito afasta-
se do corpo físico, ao qual permanece 
ligado por cordões fluídicos. O corpo fí-
sico adormece, mas o espírito nunca dor-
me, ele é vibração contínua.

Nesse estado, o espírito esclarecido 
liberta-se da atmosfera da Terra, que é 
materializada, pesada e deletéria, e es-
capa dessa atmosfera fluídica, retempe-
rando-se, refazendo suas energias para 
enfrentar com ânimo renovado o próximo 
dia. Assim, ao despertarmos, nosso corpo 

está cheio de nova vitalidade e estamos 
preparados para iniciar com alento e 
vigor nossas tarefas diárias. Nessas con-
dições, podemos percorrer outros planos 
astrais mais diáfanos.

Nesses momentos de afastamento das 
influências negativas da atmosfera terre-
na, o espírito pode entregar-se a ocupa-
ções que lhe trazem alegria e satisfação 
espiritual. Por isso, você revela que colheu 
alegria dos sonhos que nos relatou. Isso 
não significa que entraremos em conta-
to com entes queridos desencarnados. O 
melhor que podemos fazer por esses en-
tes é irradiar por eles, para que estejam 
em paz em seu mundo espiritual. Procu-
rar entrar em contato com eles só pode 
trazer sofrimentos, para nós e para eles. 

Há os desdobramentos a serviço das 
Forças Superiores. Tais fenômenos ocor-
rem durante as reuniões particulares re-

alizadas nas casas racionalistas cristãs. 
Os médiuns se desdobram para pene-
trar ambientes muito pesados, para que 
seja feita a limpeza psíquica pelas For-
ças Superiores. Só estudos espiritualistas 
podem esclarecer-nos sobre os fenôme-
nos do espírito. E o desdobramento é um 
desses fenômenos.

O Racionalismo Cristão nos ensina 
o valor do pensamento e assim, com a 
limpeza psíquica de manhã e à noite, 
nos preparamos para uma vida melhor, 
mais produtiva e mais racional. Além da 
limpeza psíquica, recomendamos a cons-
tante leitura das obras editadas pelo 
Racionalismo Cristão. Lembre-se de que 
é preciso estudar sempre para aprofun-
dar-se nos ensinamentos da Doutrina. A 
cada releitura das obras, encontramos 
novas facetas que não tínhamos percebi-
do em leituras anteriores. 

Sou racionalista cristã desde de 
criança, estou com 33 anos. Tenho cons-
ciência do valor da irradiação, mas sei 
também que devo fazê-la sem pensar 
em mais nada e, assim, estabelecer a li-
gação com o Astral Superior. No entan-
to, no momento em que estou a irradiar, 
penso em milhares de coisas, coisas do 
trabalho, coisas que tenho que comprar, 
tarefas domésticas, passeios a realizar, 
enfim, enquanto estou  proferindo as irra-
diações, penso em inúmeras coisas, umas 
importantes, outras sem qualquer impor-
tância. Preciso de ajuda, quero muito me 
concentrar mais e mais. Até no trabalho 
tenho dificuldades em me concentrar, e 
preciso  de muita concentração para tra-
balhar com quantidade e qualidade.

Resposta: Prezada, a concentração 
é um exercício diário de esforço men-
tal contra nossas imperfeições, em que 
é necessário aplicar toda a energia 
possível para nos desvencilharmos de 
pensamentos materiais e nos ligarmos 
às forças diáfanas do bem.

O instante exato da limpeza psí-
quica é um momento especial. É preciso 
empenho para viver aquele presente 
único plenamente. E você não está con-
seguindo dividir o tempo em presente, 
passado e futuro de maneira a viven-
ciar em toda plenitude esse momento.

Faça esse tipo de exercício, reservan-
do um tempo para meditar sobre seus 
problemas materiais e um compartimento 
de só sete minutos dedicados às irradia-
ções, aplicando todo o seu esforço e ener-
gia em não se desviar dos objetivos de 
se ligar às Forças Superiores, e tenha em 
mente que isto vai sendo corrigido paula-
tinamente, pela insistência, pela persistên-
cia em modificar-se através da vontade.

E é importante estarmos convictos 
de que estamos participando de um 
movimento altruístico em favor da hu-
manidade e, consequentemente, daque-
les que nos cercam e de nós próprios.

Tomo a liberdade de consultar 
o Racionalismo Cristão para 
entender o que acontece co-
migo quando estou dormindo. 

Comecei a ter pesadelos aos 16 anos; 
vou fazer 71 e eles me acompanham 
até hoje. Minha esposa me acorda, me 
balançando várias vezes. Percebo tudo 
isso mas fico sem forças, e aos poucos 
vou acordando.

É difícil explicar esses pesadelos. 
Quando não é isso, tenho sonhos, e nes-
ses sonhos vejo pessoas que nunca vi, lu-
gares por onde jamais andei; por vezes 
fico perdido e alguma pessoa do sonho 
me ajuda.

Tenho lido livros bons, como os de 
Caruso Samel e Luiz de Souza, Raciona-
lismo Cristão e Pratica do Racionalismo 
Cristão. Cheguei a frequentar reuniões 
em uma casa racionalista cristã e volta-
rei a frequentar.

Resposta: Prezado, como estudio-
so das obras do Racionalismo Cristão e 
com a continuidade de seus estudos e a 
frequência assídua às reuniões, irá enten-
dendo a razão de seus sonhos e princi-
palmente sobre o assunto mediunidade, 
tratado nos livros Racionalismo Cristão, 
45ª edição, A vida fora da matéria, 24ª 
edição, e Prática do Racionalismo Cristão, 
13ª edição, e intensamente citado nessas 
reuniões.

Em seus estudos, entenderá que du-
rante o sono o espírito entra em desdo-
bramento. Os sonhos são consequência 
desse afastamento do espírito junta-
mente com seu corpo fluídico, de seu 
corpo físico.  Esse deslocamento tem a 
finalidade de elevar-se o espírito até 
seu mundo de estágio para retempe-
rar-se das lutas diárias, distendendo-
se os cordões fluídicos, sem no entanto 
romperem-se, o que, caso ocorresse, 

acarretaria a chamada “morte”.
Quando, ao invés de deslocar-se 

até seu mundo de estagio, o espíri-
to fica preso aos campos fluídicos do 
planeta por entregar-se a preocupa-
ções demasiadas, a acontecimentos às 
vezes negativos, às correntes de pen-
samentos próprias desse ambiente ter-
reno, e não consegue com isto afastar-
se da atmosfera densa aqui existente, 
ocorrem em desdobramento os sonhos 
e os pesadelos.

Por isso, é recomendada a execu-
ção da limpeza psíquica também à noi-
te para o arrefecimento das atividades 
mentais com a finalidade de obter-se um 
sono tranquilo e reparador.

Esperamos que volte a frequentar 
assiduamente a casa racionalista cristã, a 
praticar a limpeza psíquica no lar e a es-
tudar os livros indicados, para inteirar-se 
cada vez mais sobre a espiritualidade.

Sonhos e pesadelos ocorrem
quando a alma não se liberta

Como entender o desdobramento

Concentrar-se
é difícil, mas 
necessário

DR. HUMBERTO COTTAS RODRIGUES

HEMATOLOGIA CLÍNICA
ONCOLOGIA

Rua Barata Ribeiro, 543, sala 503
Copacabana - Tel/fax: (21) 2235-3246

Aconselhamento
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Ha dois anos perdi minha irmã 
para um AVC hemorrágico; há uns me-
ses fiz uma tatuagem do Morro Dois Ir-
mãos refletindo no mar o apelido dela 
(como eu a chamava desde pequeno). 
Fiz isso como uma homenagem, não fico 
triste, saudoso ou qualquer outra coisa 
por conta da tatuagem. Como disse, foi 
uma homenagem.

Que mal posso ter causado (ou ain-
da causo) pela tatoo, para ela ou para 
mim? Existe algum?

Resposta: Prezado, o Racionalismo 
Cristão nos ensina a procurar compre-
ender a desencarnação como um acon-
tecimento natural e que somos espíritos 
em evolução sujeitos a várias existên-
cias em corpo humano. Por isso, aquele 
que estuda e segue os ensinamentos 
da Doutrina sabe que deve contribuir 
para que o espírito do ente querido 
falecido possa seguir imediatamente 
para o seu mundo de estágio, evitando 
o desespero.

Ao procurar recuperar-se do im-
pacto sofrido e elevar o pensamento 
numa irradiação amiga da limpeza 
psíquica dirigida ao Astral Superior 
para que esse espírito não fique preso 
à densa camada fluídica da Terra per-
turbando-se e interferindo na vida dos 
encarnados estará colaborando para 
o seu bem-estar e o desse espírito.

Essas orientações estão contidas na 
45ª edição do livro essencial da Dou-
trina intitulado Racionalismo Cristão.

Quanto à tatuagem, conforme você 
mesmo afirma, ela não lhe causa tris-
teza nem saudades ou qualquer outro 
sentimento negativo, caracterizando-se 
como uma homenagem; por isso, dei-
xamos ao critério do seu livre-arbítrio 
se permanece com ela ou a retira. 

Havendo interesse de sua parte, 
sugerimos a leitura do capítulo Desen-
carnação do espírito, do livro Raciona-
lismo Cristão, que pode ser lido nos 
minutos que antecedem uma reunião 
pública de limpeza psíquica e esclare-
cimento espiritual em uma casa racio-
nalista cristã, ou adquirido na Livraria 
da Casa. Lá, durante a limpeza psíqui-
ca, terá oportunidade de irradiar pelo 
espírito de sua irmã.

Você poderá procurar o endereço 
de uma casa racionalista cristã mais 
próxima da sua residência; informar-se 
sobre a prática da limpeza psíquica no 
lar - atividade de grande importância 
para o nosso equilíbrio espiritual.

Limpeza psíquica ajuda você 
a enfrentar doenças graves
No ano passado fui diagnostica-

da com câncer de mama, des-
coberto por acaso em exames 
de rotina. Fui pega de surpre-

sa, pois não há casos na família, man-
tenho hábitos saudáveis de alimenta-
ção e não era considerada no grupo 
de  risco. Depois do choque inicial, tive 
que concordar em fazer o tratamento, 
que consiste em químio, cirurgia, ra-
diação e hormônio, terapia por cinco 
anos. Poderia optar por não fazer 
químio, mas corria o risco de ficar com 
o seio muito deformado ou ser neces-
sária uma mastectomia. O maior efei-
to do tratamento que estou sofrendo 
é o psicológico de ter essa doença e 
de agora estar perdendo meu cabelo. 

Sofro a cada fio de cabelo que 
cai, e tem caído em montes. Nunca 
imaginei um dia ficar careca contra a 
minha vontade. Está sendo extrema-
mente difícil lidar com isso. 

Todo tratamento não passa de uma 
tentativa. Nenhum tratamento é garan-
tido 100%. Para meu caso me deram 
14% de chance de reocorrência com 
tratamento de químio, e 18% de chan-
ce de reocorrência sem químio.

Outra questão: Por que a medi-
cina no caso do câncer se concentra 
mais no negativo do que no positi-
vo? Tenho 18% de possibilidade de 
reincidência, mas tenho 82% de não 
ter câncer de novo. Em outras áreas/
doenças, um cirurgião ou médico não 
recomendaria ao paciente para não 

fazer tal cirurgia/tratamento pois há 
18% de chance de não funcionar; ao 
contrário, diria ao paciente você tem 
82% de chances de melhora com a 
cirurgia/tratamento, não pense nos 
18% de dar errado.

Resposta: Prezada, temos a certe-
za de estar diante de uma mulher forte 
e lutadora que vive um momento difícil 
na vida, mas que, passadas as decep-
ções iniciais, irá lutar pela vida com 
otimismo, aceitando com coragem a si-
tuação que lhe foi apresentada, ultra-
passando sem revolta todas as barrei-
ras necessárias para a sua vitória final. 
Por isso apelamos para essa sua força 
interior que já se manifestou quando 
iniciou o processo de sua recuperação, 
fortalecendo-se cada vez mais, acredi-
tando sempre no melhor, nunca se dei-
xando abater pelos reveses e nem se 
“desmoronar” conforme teme.

Sugerimos que pesquise na Inter-
net a relação de pessoas famosas que 
tiveram câncer de mama e que supe-
raram a doença, servindo de exem-
plos de resignação, de perseverança, 
de coragem, de otimismo, a outras 
que enfrentam o mesmo mal.

Você nos pede irradiações e dize-
mos que pode contar com as nossas 
vibrações positivas para que encontre 
o fortalecimento necessário e enfren-
te o seu revés; mas você mesma pode 
fazê-las, de preferência, coletiva-
mente em uma casa racionalista cris-

tã nos primeiros sete minutos de uma 
reunião pública de limpeza psíquica e 
esclarecimento espiritual e realizá-las 
também no lar às 7 horas da manhã 
e 8 da noite ou em horário mais con-
veniente que, entretanto, seja mantido 
como disciplina. Não deve fazer a lim-
peza psíquica para pedir proteção, 
mas para enfrentar com galhardia o 
que precisa ser enfrentado e receber 
o apoio, tenha a certeza, que terá das 
Forças Superiores através do seus es-
forço e de boas intuições.

O esclarecimento espiritual pro-
movido nessas reuniões poderá contri-
buir para que possa refletir que não 
somos só um corpo físico, mas também 
um espírito sujeito às lutas próprias de 
um planeta-escola onde a finalidade 
principal é evoluir espiritualmente, 
utilizando e desenvolvendo valorosos 
atributos espirituais, como a inteligên-
cia, o raciocínio a força de vontade 
e principalmente a coragem. A união 
entre limpeza psíquica e esse esclare-
cimento nos fortalece para o enfren-
tamento dos reveses a que estamos 
sujeitos.

Na leitura das obras publicadas 
pela Doutrina encontrará lenitivo para 
as suas apreensões principalmente a 
do livro essencial Racionalismo Cristão, 
em sua 45ª edição. Nele, tomará co-
nhecimento da força do pensamento 
positivo e otimista vibrado na intenção 
da cura, em um capítulo específico de-
nominado Pensamento.

l INVENTÁRIO
l PARTILHA
l DIREITO IMOBILIÁRIO
l COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
l ASSESSORIA JURÍDICA
   IMOBILIÁRIA

robertocidimoveis@hotmail.com
(21) 986693069

ROBERTO CID IMÓVEIS

Tatuagem é 
problema do
livre-arbítrio

Aconselhamento
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Sinto certa angústia porque as minhas 
relações não estão correndo bem.

Resposta: Prezada, relacionamentos 
familiares tornam-se conturbados quando 
nenhuma das partes se predispõe a ana-
lisar seus atos em favor do entendimento 
coletivo. O conhecimento dos diferentes 
graus de espiritualidade existentes em 
uma mesma família proporciona a quem 
tem esta noção a capacidade de melhor 
discernir sobre essas diversidades de ca-
ráter, de personalidades, de interesses, de 
capacidade de compreensão e de enten-
dimento, ensejando exercer maior tole-
rância ao analisar com isenção de ânimo 
essas diferenças.

Podemos modificar as pessoas ao 

nosso redor? Claro que não! Como disse-
mos, cada um tem um grau de espirituali-
dade diferente e está em uma determina-
da fase de sua evolução; mas todos estão 
caminhando para maior aperfeiçoamento 
visando a atingir as metas traçadas em 
seu mundo de estágio.

Os que detêm este entendimento pro-
curam modificar-se para melhor, evitando 
irritações, discussões, atitudes egoísticas e 
analisando suas falhas no relacionamento.

Havendo divergências que comumen-
te ocorrem entre casais e membros de 
uma mesma família, o essencial é sem-
pre o diálogo, proposto pela pessoa de 
maior sensatez, mas deixando claro que 
o intuito é aparar as arestas no relaciona-
mento, de forma que cada parte exponha 

suas aspirações, seus anseios no relacio-
namento familiar sem ser interrompida 
nem julgada para ter a certeza de que 
foi ouvida. Não havendo interrupções nem 
julgamentos não haverá discussões, ape-
nas o respeito ao ponto de vista de cada 
uma das partes.

Como mediadora procurar a pessoa 
soluções que estejam de acordo com a 
maioria para não  prejudicar o bem-estar 
coletivo.

Estes são ensinamentos que ouvimos 
constantemente nas reuniões públicas de 
limpeza psíquica e esclarecimento espiri-
tual nas casas racionalistas cristãs, lemos 
nas obras editadas pela Doutrina e escu-
tamos através das doutrinações de nossos 
mestres do Astral Superior, espíritos que 

já venceram todas as etapas de evolução 
terrena.

Nessas reuniões passamos pela lim-
peza psíquica nos primeiros sete minutos 
da reunião que consiste numa higiene 
mental, uma forma de se obter equilíbrio 
interior e tranquilidade espiritual, sendo 
recomendada a sua realização também 
no lar às 7h e às 20 horas diariamente.

Esta prática diária e disciplinar pro-
porciona maior discernimento sobre como 
superar angústias e lidar com os nossos re-
lacionamentos familiares ou sociais.

Se não conhece ainda esses ensina-
mentos convidamos você a visitar uma 
casa racionalista cristã. O endereço pode 
ser obtido no site www.racionalismocristao
.net/casas-rc/.

E
stou com medo, ansiosa, cora-
ção acelerado; muitos proble-
mas na família, desequilíbrio 
total. Preciso de ajuda. Assim 
apela uma leitora.

Resposta: Prezada, medo, ansieda-
de exagerada são males psíquicos que 
causam grandes transtornos ao espírito 
e ao corpo físico, e é preciso muita for-
ça de vontade, paciência, persistência e 
pensamentos firmes e positivos, para você 
manter o seu equilíbrio psíquico e sentir a 
grande satisfação de ter dias tranquilos, 
alegres e felizes.

Siga corretamente a disciplina reco-
mendada pelo Racionalismo Cristão, e re-

vista-se de força interior, coragem e muita 
vontade de vencer a si própria, pondo 
um sorriso nos lábios e vivendo com en-
tusiasmo e confiança em si, na certeza de 
que o dia de hoje foi muito bom, mas que 
amanhã será melhor, porque você irá fa-
zer por onde isto aconteça, lutando bra-
vamente contra seus maus pensamentos, 
para substituí-los por outros de valor e oti-
mismo, por saber da sua grande respon-
sabilidade perante seus familiares, pela 
obrigação que tem de dar-lhes exemplos 
de vida, para que eles possam, através 
dos seus exemplos, ter condições de cum-
prir os seus deveres com equilíbrio e valor.

Desentendimentos em família devem 
ser resolvidos com uma conversa serena e 

vontade de compreender que problema 
está precisando ser encarado.

Essa conversa deve ser desenvolvida 
com o firme propósito de compreender o 
outro, conhecer o motivo dos desentendi-
mentos; analisar o que pode mudar em 
si mesma para que a harmonia se esta-
beleça.

Saber, também, aceitar o outro tal 
como ele é, sem brigas, sem confrontos.

Também deve ter a atenção voltada 
para as necessidades que o outro apre-
senta, sem críticas, sem exigências, mas 
com amor, com compreensão e desejo de 
harmonizar a família.

De preferência, prepare-se para que 
o diálogo seja bem-sucedido: faça a lim-

peza psíquica antes de iniciar a conversa. 
Se o ambiente não for propício e perce-
ber que não está obtendo os resultados 
que deseja, suspenda a conversa para 
outra ocasião mais propícia, mas deixe 
claro que o que você deseja é estabelecer 
em casa um clima amistoso, em que todos 
se respeitem e tenham oportunidade de 
crescer espiritualmente com uma convivên-
cia pacífica em que todos se ajudem nesse 
objetivo: viver melhor.

Força! Coragem! Pensamentos firmes 
e otimistas! Entusiasmo e muita vontade 
de vencer!... Esses são os ingredientes que 
irão modificar a sua vida para melhor e 
levá-la à vitória nessa atual jornada na 
Terra.

Medo prejudica o espírito

Diálogo, o melhor remédio em família

A Razão
Criança

Leia e 
recomende

Aconselhamento

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
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Nota

SábiaS palavraS

Humberto Rodrigues
Presidente Astral do Racionalismo 
Cristão

Os seres humanos têm o dever espi-
ritual de praticar o bem median-
te atos construtivos e produtivos, 
que visem ao bem-estar da cole-

tividade no meio social em que vivem.
Todas as pessoas estão no mundo 

para trabalhar. Quando assim afirma-
mos, não nos referimos somente às ativi-
dades laborais que desenvolvem, mas, 
acima de tudo e principalmente, ao tra-
balho voltado para o aprimoramento 
dos atributos e das faculdades espiritu-
ais, com vista à evolução do espírito na 
vida terrena.

O trabalho de natureza espiritual 
exige autorreflexão das pessoas por 

meio de um olhar profundo para den-
tro de si mesmas, de forma honesta e 
desarmada de indulgências ou dissimu-
lações. Identificadas, as imperfeições 
devem ser eliminadas do corpo fluídico 
com o esforço árduo que elas reclamam.

O trabalho voltado para o cresci-
mento espiritual é às vezes moralmente 
doloroso, porque põe o indivíduo em con-
tato com suas mazelas, com as tendências 
negativas que traz no íntimo, e que fa-
zem parte de sua bagagem evolutiva. A 
limpeza da alma exige perseverança e 
empenho na solução dos problemas da 
vida ao se escolher bons caminhos.

É um bom começo não seguir certas 
práticas que campeiam por aí afora, 
que prometem salvação às pessoas que 
trilham os chamados caminhos de ilu-
minação espiritual de forma fácil. Me-

diante perdões, promessas, pedidos e 
louvores, seus seguidores ficam expostos 
aos riscos de atuação do astral inferior, 
fruto da falta de rigor disciplinar e de 
esclarecimento espiritual.

Não se iludam os seres humanos: sai-
bam separar o joio do trigo, buscando o 
que realmente é útil à evolução, pois ri-
gor disciplinar e esclarecimento espiritual 
somente são possíveis com muito traba-
lho. Se todos são parcelas da Inteligência 
Universal, todos têm atributos espirituais 
a serem usados, como inteligência, racio-
cínio e vontade, para chegarem, mereci-
damente, às próprias conclusões.

As pessoas que levam uma vida de 
indolência marcam passo. Ficam estag-
nadas na evolução espiritual, mesmo 
que conquistem aparentes vantagens de 
natureza material. Da mesma forma, o 

mal praticado produz débitos espiritu-
ais, que deverão ser resgatados no futu-
ro em razão da lei evolutiva de causa e 
efeito, da qual ninguém está livre.

Logo, é importante estudar a espi-
ritualidade, implementar disciplina no 
viver, educar os pensamentos, dominar 
as emoções, praticar a limpeza psíquica 
nos lares, criando bom ambiente astral, 
muito útil aos familiares.

O objetivo dos seres humanos na 
Terra é evoluírem espiritualmente, daí a 
necessidade do estudo da filosofia ra-
cionalista cristã, para que não esmore-
çam diante das dificuldades, encarando 
os reveses com naturalidade ao utiliza-
rem com proveito suas ferramentas espi-
rituais, como os atributos reveladores do 
bom caráter e a faculdade do livre-ar-
bítrio voltada para a prática do bem.

Atenção ao trabalho espiritual

Maria Cottas
Escritora

Há pessoas que se queixam de 
tudo, que só falam de doenças, atitudes 
que não trazem benefício algum, pois 
atraem para si forças negativas, que 
podem acarretar malefícios.

Falar em doenças é atrair outros 
males, é procurar sofrimentos desne-
cessários. Se as pessoas estão neste 
mundo para lutar e vencer, devem es-
tar em condições de bem pensar para 
bem atrair, confiando no seu modo de 
querer e agir. Logo, devem ser otimistas, 
portadoras não do otimismo impruden-
te, mas do otimismo revelado pela força 
de vontade certeira, porém cautelosa, 
a vontade que vence os obstáculos que 
surgem na vida. Saber querer é uma 
grande qualidade humana. Quem sabe 
querer, raciocina, observa, tem cuidado 
ao agir.

As pessoas otimistas e bem-humora-
das gozam de saúde física e psíquica. 
Atiram-se à luta pela vida, dispostas a 
vencê-la ao transpor os obstáculos com 
entusiasmo, pois o bom humor lhes dá 
alegria, transmite simpatia e confiança. 
Lamúrias e queixas não habitam suas 

mentes. Sentimentos de fraqueza, desâ-
nimo e revolta abrem as portas da alma 
para o astral inferior entrar, sempre à 
espreita das que são incautas.

Todavia, uma coisa é fundamental 
para o ser humano ser otimista e bem
-humorado: ter horas certas para tra-
balhar, recrear e descansar, a serem 
seguidas com todo rigor.

Seja qual for o empreendimento, a 
pessoa deve entregar-se ao trabalho 
prestando atenção somente no que faz, 
deve ter vontade de tudo fazer com es-
mero e dedicação, para que, ao termi-
nar as horas de trabalho, não mais se 
preocupe com sua tarefa diária.

A diversão é necessária ao equilí-
brio psíquico. Boa leitura, boa música, 
boa conversa, bom passeio são progra-
mas que dão prazer ao espírito. Coisas 
alegres relaxam os nervos, como se 
ouve dizer, pois alegria faz parte da 
vida humana, afrouxa os contratempos 
costumeiros.

Descansar o corpo físico é, sobre-
tudo, imposição espiritual. Enquanto ele 
repousa, o espírito, com seu corpo fluí-
dico, se retempera em campos fluídicos 
interligados ao planeta-escola Terra, 
ensina a filosofia racionalista cristã.

Contudo, é preciso usar a inteli-
gência para dividir o tempo com rigor, 
como dissemos, e disciplina. Ao não mis-
turar as coisas, tudo fazendo na devi-
da ocasião, não há mal-estar espiritual, 
que causa perturbação psíquica.

Disciplina é tudo no viver terreno. 
Quando cuida da vida com disciplina, 
o ser humano evolui, porque cumpre 
suas obrigações espirituais e materiais 
em horas próprias. Logo, o tempo é 
precioso. Saber dividi-lo bem e apro-
veitá-lo é obrigação das pessoas espi-
ritualmente esclarecidas pelo Raciona-
lismo Cristão.

Cuidem do trabalho, do recreio e 
do descanso, cuidem da saúde física e 
psíquica, para que estejam sempre dis-
postos a cumprir seus deveres na Ter-
ra. É do que precisam os seres humanos 
para alcançarem contínua evolução es-
piritual e maior progresso material.

Felicidade interior é a grande con-
quista que as pessoas podem querer em 
suas vidas. Felicidade é ter consciência 
do dever cumprido, é a maior satisfa-
ção que elas podem sentir ao chegarem 
aos mundos de estágio no final da jor-
nada terrena, pois as coisas ligadas à 
materialidade na Terra ficam.

Tenha otimismo e bom humor
reflexõeS

No dia em que a humanidade 
estiver totalmente esclarecida por 
esta Doutrina, as casas racionalistas 
cristãs perderão sua razão de ser, 
porque cada lar será uma casa ra-
cionalista cristã e cada criatura um 
racionalista cristão praticante e au-
têntico, em benefício de si próprio, 
de sua espiritualidade e da comuni-
dade onde viva.

Humberto Rodrigues

A maior felicidade que um ser 
humano pode receber neste mundo 
é ter a consciência tranquila do de-
ver cumprido, servindo à família, à 
coletividade e à sua pátria.

Luiz de Mattos 

É importante elevar o pensamen-
to, raciocinar e procurar acertar. Se 
há imprevistos, maldades, incom-
preensões e desespero, também 
existem no mundo a amizade, a ale-
gria e o bom humor, que devem ser 
cultivados.

Antonio Cottas

Eu não sou homem que recuse elo-
gios. Amo-os; eles fazem bem à alma 
e até ao corpo. As melhores digestões 
da minha vida são as dos jantares em 
que sou brindado.

Machado de Assis

Doutrinações
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 “O Racionalismo 
Cristão prepara os 
seres humanos, 
espiritualmente, 
para uma existência 
proveitosa e digna.” 

Lições de vida

Luiz de Mattos
Codificador do Racionalismo Cristão

Os seres humanos devem reves-
tir-se de coragem, porque na 
vida surgem coisas que não 
são esperadas. Caso estejam 

despreparados para receber tudo que 
aparece, poderão fracassar em seus 
propósitos evolutivos.

Infelizmente, não são as pessoas que 
mais produzem, que mais trabalham, 
que mais lutam por dias melhores, as que 
recebem a admiração dos semelhantes. 
Muitas vezes uma atitude hipócrita, uma 
palavra lisonjeira, um gesto estudado 
são posicionamentos acatados com muito 
mais facilidade do que uma observação 
franca, do que um posicionamento reve-
lado com naturalidade.

Aparências ainda têm muita impor-
tância na vida humana. A sinceridade, 
o que existe de bom no íntimo não tem 
valor para os indivíduos que vivem à 
cata de sensacionalismo, admiração e 

louvores. As pessoas que se esforçam 
para cumprir suas obrigações nem sem-
pre são valorizadas como precisariam 
ser, apesar de viverem sob os ditames 
da honra e do dever.

Os indivíduos que vivem de aparên-
cias, com muita lábia e modos insinuan-
tes, esses são muito admirados, embo-
ra nada façam de valor. É lamentável 
que os seres humanos sejam assim em 
sua maioria. Resta aos que cumprem 
seus deveres a consciência de os haver 
cumprido bem, pouco lhes importando a 
opinião alheia, porque estão prepara-
dos para essa triste realidade.

A vida na Terra traz em si pro-

blemas, altos e baixos, decepções, in-
gratidões. Poucas são as pessoas que 
enfrentam tudo isso sem revoltas, que, 
em certas ocasiões, quase são naturais, 
pois custa viver num mundo tão cheio 
de maldades, em ambiente sobretudo 
de pouco caso pelos valores espirituais, 
onde as superficialidades prevalecem. 

Muitos indivíduos vivem por viver, 
não têm noção de responsabilidade, 
não se importam com o sofrimento 
alheio, não querem nada que lhes dê 
trabalho. Não se esforçam sequer para 
vencer uma dificuldade que surge, que-
rem que tudo lhes venha às mãos, que 
seus desejos sejam realizados, querem, 
enfim, viver uma vida egoísta. Mas a 
indolência perturba, enfraquece, pre-
judica, avassala o espírito.

O Racionalismo Cristão esclarece 
os seres humanos, prepara-os espiri-
tualmente para viver uma existência 
proveitosa, digna e construtiva, em be-
nefício próprio e do semelhante. Não 
promete glórias nem facilidades, por-

que não alimenta vaidades e precon-
ceitos, que são fraquezas espirituais. 
Não lastima nem tem pena de quem 
transgride as leis evolutivas, mas orien-
ta no sentido de as respeitar, pois a 
elas tudo está sujeito.

O Racionalismo Cristão coloca seus 
princípios espiritualistas a serviço das 
pessoas que os queiram seguir, que 
deles se aproximem, encorajando-as a 
enfrentar as dificuldades da vida com 
valor e coragem, tendo a certeza de 
que sairão vencedoras ao cumprirem 
seus deveres com honestidade e critério.

Esclarecer os seres humanos é a 
finalidade do Racionalismo Cristão, 
insistimos em dizer. É o esclarecimento 
espiritual que traz de volta os que se 
extraviam do caminho da evolução, 
que traz paz a muitos lares com res-
peitabilidade abalada.

Ponham em prática o que o Racio-
nalismo Cristão recomenda, sigam os 
nossos conselhos, pois irão conquistar a 
felicidade que tanto querem.                                      

Estejam prontos para surpresas

Doutrinações
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Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade – reza o Art. 
5º da Constituição Federal.

“Que mentira, que lorota boa”, de-
bocharia o artista com seu fole se ainda 
estivéssemos em meados do século XX. 
Ultrapassamos aqueles tempos, ora de 
grandes alegrias, ora de profundas triste-
zas que marcaram a sociedade brasileira 
e ainda repercutem, tantos anos depois 
do restabelecimento do Estado Demo-
crático de Direito. E no pacote da nova 
democracia veio a Constituinte, que gerou 
a Constituição, cujo Art. 5º nos ofende ao 
considerar-nos cegos e desprovidos de in-
teligência.

Boa parte dos constituintes, mais tar-
de elevada à condição de deputados e 
senadores, acrescentou penduricalhos, 
adicionou vírgulas e parêntesis, construiu 
avanços e puxadinhos e descaracterizou o 
que ela própria havia ajudado a aprovar 
e oferecer à nação, então ávida de um 
documento em que se pautar, se orientar, 
respeitar e defender. 

Foi assim que a Constituição de 1988 
fez os brasileiros acreditarem que todos 
eram iguais perante a lei. Que lei? A pró-
pria Carta Magna. Cedo, porém, sentiram 
que a tal igualdade era um balela. Prer-
rogativas mil, foro especial, direitos que 
borbotavam de gavetas, de gabinetes, 
de grupelhos profissionais que se rebela-
vam, tornando uns mais iguais que outros.

Crime é crime, criminoso é criminoso. 
É tão ladrão e cidadão que furta um bis-
coito no supermercado quanto outro que 
desvia altas somas de uma estatal para 
beneficiar-se ou beneficiar terceiros; é tão 
corrupto o motorista que oferece propina 
ao guarda rodoviário que o flagra em 
infração de trânsito, quanto o servidor 
público que aceita uns trocados para ace-
lerar a tramitação de um processo. Esses 
atores merecem condenação conforme a 
extensão do dano que possam ter cau-
sado e devem cumprir, em igualdade de 
condições, a pena que lhes for imposta.

Não foi assim com o ex-presidente: 
sem algema, sem uniforme de presidiário, 
sem cabeça raspada. Além disso, “cela” 
sem tranca. O juiz Sérgio Moro agiu com 
generosidade e benevolência, mas dentro 
da lei, e, conforme citou na ordem de pri-
são, na intenção de preservar a dignida-
de do cargo que o condenado exercera.

Editorial

Os desiguais
perante a lei 

Oscar Pereira de Menezes

Viver é uma arte que exige, além 
de aperfeiçoamento, verdadei-
ra compreensão humana no re-
lacionamento com as pessoas, 

devendo ter a criatura perfeita noção 
dos deveres sociais e familiares. E co-
nhecendo a responsabilidade que lhe 
cabe, a qual não pode, de forma al-
guma, ser transferida a ninguém, por-
quanto a evolução é individual, está na 
dependência de cada um, do seu tra-
balho, esforço, dedicação e emprego 
de uma vontade forte para o bem. 

As situações favoráveis ou desfavo-
ráveis ao desenvolvimento da personali-
dade, é o próprio indivíduo quem cria, e 
não o consegue quando se desvia da re-
alidade. Fugir à realidade e aos motivos 
da própria existência é esconder-se nas 
malhas da mentira e do embuste, é não 
querer encarar as coisas para não ver os 
fatos que se apresentam diante dos cami-
nhos. Há criaturas que se desviam do ca-
minho reto e procuram os atalhos que as 

conduzam a uma vida fácil e irresponsá-
vel, enveredando por caminhos perigosos. 
A vida é de trabalho e lutas constantes. 
Alimentar a ilusão e a fantasia é toldar a 
mente, indolentizar o espírito e perder a 
batalha que o mundo nos oferece para a 
nossa própria evolução. Tudo que se con-
quista sem esforço não tem valor. 

Há coisas importantes na vida, e uma 
delas é saber aproveitar o tempo em coi-
sas úteis e produtivas, usando-se os dons 
que se possui e empregando-os unica-
mente no sentido de aperfeiçoar a virtu-
de, vivendo, portanto, racionalmente, em 
obediência a princípios sadios e constru-
tivos. Há, pois, necessidade de educação 
estruturada na sã moral, nos deveres que 
cada um tem perante a vida, visando a 
colher os frutos do equilíbrio mental, aten-
dendo aos justos anseios da individualida-
de, sem causar prejuízos aos demais. 

É preciso que a vida humana seja 
conduzida com valor, dentro dos princípios 
da honradez, compreensão e tolerância, 
sabendo-se usar os bens terrenos com 
moderação e fugindo-se à exibição e à 

vaidade, que só dificultam a evolução do 
espírito. Somente uma educação em ba-
ses reais, ministrada nos lares e nos ban-
cos escolares, poderá formar o arcabouço 
de um novo mundo, esteado em menta-
lidade vigorosa, compreensiva, humana, 
afeita aos problemas da própria vida e 
estimulada pelo desejo de realizar algo 
de útil e proveitoso para si próprio e para 
a coletividade. 

Este deve ser o sentido real da vida 
que o homem tem que seguir, sem desfa-
lecimentos, para obter progresso, com-
preensão e colaboração dos seus se-
melhantes. Tenha-se, pois, em vista que 
o bem-estar geral depende de todos 
se harmonizarem, negando o egoísmo e 
fomentando a fraternidade, o viver com-
preensivo, isento de sentimentos inferiores. 
Construir para o bem não é difícil, quan-
do se dispõe a criatura a seguir princípios 
humanos e cristãos, saindo do ciclo das 
futilidades, valorizando a vida e engran-
decendo o espírito. 

Publicado em 20-10-1975

Nossa razão dE sEr

O sentido da vida

Tenha o aplicativo em seu celular ou tablet

http://racionalismocristao.net/comunicacao/aplicativo-rc/

Com o novo 
aplicativo do 
Racionalismo Cristão 
é possível o acesso 
a todas as mídias da 
Doutrina na internet, 
inclusive o jornal 
A Razão e a Rádio 
A Razão, no seu 
smarphone ou tablet. 
Para baixar o 
aplicativo basta 
seguir o endereço:

Visite a TV A Razão

Agora na internet

www.tvarazao.com.br

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
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Caruso Samel
Escritor, militante da Filial Butantã (SP)

“O conhecimento  a gente  aprende  
com os  Mestres e com os livros. A sa-
bedoria se aprende com a vida e com 
os humildes.”     

Cora Coralina – escritora

À primeira vista, muitas pessoas cos-
tumam considerar conhecimento e 
sabedoria como sendo a mesma 
coisa, como sinônimos, mas não é 

bem assim. É preciso não confundir conhe-
cimento com sabedoria. Os que têm muito 
conhecimento, como os fi lósofos e os intelec-
tuais de todas as profi ssões, podem não ser 
sábios. De outro lado, encontramos pessoas 
simples, pouco escolarizadas, que são sá-
bios verdadeiros em muitas profi ssões téc-
nicas e não técnicas por todas as nações 
da Terra, não excluindo, é claro, os grandes 
fi lósofos de todos os tempos. E, então, qual 
ou quais são as diferenças? É disso que va-
mos tratar neste artigo.

1. Conhecimento. Conhecimento é um 
interminável processo de aprendizagem. É 
pelo conhecimento que aprendemos, com-
preendemos e assimilamos uma ideia ou 
conceito, como por exemplo o que são as 
leis naturais e imutáveis do Universo, o que 
são as leis humanas próprias de cada país, 
o que são direitos e deveres humanos, a 
observação e obtenção das ocorrências 
(fatos e fenômenos) de nossa vida; enfi m, 
tudo aquilo de que necessitamos para nos-
sa evolução na Terra. E, sobretudo, é pela 
observação e muito estudo e raciocínio que 
adquirimos o conhecimento e o crescimento 
espiritual. 

Não podemos ressaltar, como forma 
de conhecimento, apenas aqueles que nos 
levam ao sucesso; este assunto não é tão 
simples assim. Colher bons resultados exige 
características que, no conjunto, tornam todo 
o processo do conhecimento um desafi o que 
precisa ser vencido continuamente, fazendo
-o fl uir naturalmente com bons resultados.

2. Sabedoria. Os sábios não são 
aqueles que tão somente se destacam nos 
empreendimentos da vida terrena ou que 
aparecem nas diversas mídias do mundo 
moderno, como empreendedores, políti-
cos ou mesmo cidadãos comuns. Os sábios 
sabem de verdade como enfrentar os 
grandes desafi os que se lhes apresentam, 
esclarecer dúvidas, suscitar respostas sen-
satas sobre tudo que observam e vivem, 
conquistando grande satisfação e relativa 
felicidade.

Ter equilíbrio pessoal e profi ssional é 
necessário. Isso exige uma busca constante, 
sendo preciso repensar todos os aspectos 
do nosso próprio universo espiritual no que 
diz respeito às nossas obrigações para 
conosco mesmos, para nossa saúde, para 
nossa vida familiar e para nossas ativida-
des profi ssionais. No conjunto, todos nós te-
mos um estilo de vida ajustado às nossas 
necessidades, e isso depende de sabermos 
conviver com nossos semelhantes. Enfi m, os 
resultados que colhemos dependem de 
nossos pensamentos e das refl exões que 
fazemos objetivando transformá-los em co-
nhecimentos teóricos e em práticas efetivas 
e positivas.

A sabedoria busca colocar em desta-
que os nossos valores, medos, dramas, so-
nhos e os sentimentos e emoções sob nosso 
próprio controle o tempo todo. Isso exige 

nos conhecermos como Força e Matéria, ou 
seja, como corpo físico e alma. O espírito 
ou alma (o espírito encarnado ou criatura, 
no dizer de Luiz de Mattos) é a verdadeira 
essência de todos nós, já que somos seres 
espirituais com experiências materiais ope-
rando nas contingências do mundo Terra. 
Essa sabedoria é essencial para abrirmos 
a nossa mente muito além do que a maio-
ria consegue por falta de espiritualidade. 
Para compreendermos a alma humana 
temos que, primeiro, aprender a entender 
e aceitar a nossa própria essência. É essa 
abertura mental que nos leva a alcançar 
maiores possibilidades como ser humano, 
abrindo a nossa percepção sobre os outros 
seres humanos e sobre tudo aquilo que eles 
pensam e sentem. E não é só isso: a sabe-
doria abre a nossa percepção para os 
assuntos transcendentais que ativam muitas 
perguntas e algumas respostas verdadei-
ras de nossa parte.

O estudo profundo, refl etido, medita-
do, continuado e ponderado dessas ques-
tões da criação da vida e de sua evolu-
ção ad aeternum na Terra e no Universo, 
isto é, a forma de sentirmos e vivermos as 
percepções de nossa chamada vida in-
terior é que nos leva a  interagirmos com 
conhecimento de causa e com serenidade, 
compreendendo os fatos e transformando 
verdadeiramente a nossa realidade física, 
mental e espiritual. Assim, quanto mais nos 
conhecermos, mais sábios nos tornaremos e 
mais abriremos nossos caminhos para novas 
conquistas. E isso nos conduz ao crescimento 
espiritual, que nos prepara para lidarmos 
com os desafi os e difi culdades que a vida 
nos apresenta.

É a sabedoria que nos permite usar o 
bom senso, manter o equilíbrio e não nos 

desesperarmos nos momentos mais difí-
ceis face aos desafi os que enfrentamos 
em nosso dia a dia, sempre procurando as 
soluções mais aceitáveis pela nossa cons-
ciência. Acessando as memórias de nosso 
conhecimento acumulado e ponderando 
sobre os fatos da vida, podemos encontrar 
as soluções mais adequadas para resolver 
toda e qualquer situação sem cairmos em 
armadilhas estranhas à nossa vontade.

É o tempo de vida que consolida a sa-
bedoria. É, como diz a escritora Cora Co-
ralina nesta sentença: “Todos estamos ma-
triculados na escola da vida onde o Mestre 
é o tempo”. Buscando aprender sempre e 
cada vez mais, nossa percepção e visão 
crítica dos fenômenos, das coisas e das 
pessoas com quem lidamos nos guiarão 
para uma vida melhor e mais feliz. “Feliz é 
aquele que aprende o que ensina e trans-
fere o que sabe”, também, sábias palavras 
de Cora Coralina. 

Façamos especial referência aos sá-
bios da fi losofi a, em especial da fi losofi a 
oriental, já que esta não admite separa-
ção, isto é, não faz distinção entre saber 
e fazer, entre teoria e prática. Para eles, 
tudo é fundido na consciência e usado na 
prática. O conhecimento se torna, assim, sa-
bedoria. Assim, “conhecimento é o que você 
tem, sabedoria é quem você se torna com o 
que tem”, segundo Gilberto Antonio Silva, 
parapsicólogo taoista. 

Do que aqui foi exposto se deduz que 
saber uma quantidade enorme de coisas 
não faz alguém necessariamente sábio. Es-
tudar, observar, refl etir, meditar e ponderar 
sobre o conhecimento que adquirimos é que 
gera a sabedoria, através de associações 
mentais muitas vezes óbvias, mas que nin-
guém as enxergou antes de nós.

Conhecimento e sabedoria

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

Razão para viver
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das 8h às 9h, o programa 

Razão para viver, 
com orientações aos ouvintes 

que vivenciam
problemas existenciais.

Rádio Metropolitana AM 1090 
Rádio A Razão

www.radioarazao.com.br

Artigos



A RAZÃO13 MAIO / 2018

Tharsila Prates
Jornalista

Algumas viagens nos levam a 
experiências mais radicais. Por 
exemplo, no dia a dia, muitos 
de nós somos adeptos da me-

ditação, autorreflexão, 7 minutos de ir-
radiação de manhã e à noite, yoga e a 
outras tantas atividades mais introspec-
tivas. Mas imaginem cinco minutinhos no 
escuro total, dentro de uma caverna a 
50 metros abaixo da superfície, ou en-
tão a 400 metros acima dela, no topo 
de uma montanha, onde o único barulho 
é o do vento ou de um bichinho qual-
quer por entre a vegetação.

Daria para ficar horas pensando 
na vida, no que somos e no que quere-
mos ser, com a maior satisfação e sem 
aquela correria diária. A natureza é 
maravilhosa, e deveríamos valorizá-la 
mais. Ela nos dá sossego, silêncio e nos 
motiva a mudar. Por que não?

Quando tiramos um tempo livre de 

obrigações e nos submetemos a dife-
rentes experiências temos a oportuni-
dade de recuperar a calma e a ale-
gria que teimamos não enxergar no 
dia a dia. É um tempo que se tem para 
pensar, refletir, meditar, respirar fun-
do... Coisas que, geralmente, não fa-
zemos porque não temos tempo. Mas 
o tempo da natureza é diferente – e 
devemos aprender com isso. Levam-se 
séculos até uma rocha ter determinado 
formato. Levam-se séculos para a for-
mação de stalactites e stalagmites, que 
são fruto da calcificação de minerais 
após a ação de infiltrações na pedra. 
É só depois de um tempo enorme que 
surgem os belos e grandiosos formatos 
que, depois, contemplamos.

E para que resgatar essa calma? 
“Calma e raciocínio ajudam a resol-
ver os casos difíceis que a todos se 
apresentam. Muitos são os que têm a 
lamentar as resoluções tomadas im-
pensadamente, de um momento para 
outro, sem antes refletirem o bastante 

para as ideias se acomodarem. Vale 
sempre a pena meditar, antes de to-
mar qualquer direção no caminho da 
vida”, ensina Luiz de Souza no livro Ao 
Encontro de uma Nova Era, editado 
pelo Racionalismo Cristão.

Mas é preciso se enfiar numa ca-
verna ou subir a montanha para recu-
perar a calma e o bom humor? É pre-
ciso tirar férias para estar satisfeito? 
Não parece razoável. Subir a monta-
nha não está à nossa disposição. Por 
isso, é necessário saber meditar, tirar 
uns minutos conosco, ainda que à nossa 
volta esteja o maior furacão. O recolhi-
mento e o não falar impensadamente 
podem nos ajudar a tomar as decisões 
corretamente, sem tanto sofrimento e 
desgaste. 

Só precisamos da vontade de as-
sim proceder e da vontade de ler, estu-
dar e pôr em prática os ensinamentos.

Em tempo, essa viagem maravilho-
sa foi na região de Lençóis (BA), na be-
líssima Chapada Diamantina.

No topo da montanha

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 determina-
dos, pela manhã e à noite. A Irra-
diação A deve ser feita uma vez 
e a Irradiação B deve ser repe-
tida por cinco minutos; ao final, 
uma Irradiação B ao Astral Supe-
rior e outra ao Presidente Astral 
do Racio nalismo Cristão, Humberto 
Rodrigues. 

Irradiação A
Ao Astral Superior
Grande Foco! Força Criadora!
Nós sabemos que as leis que re-

gem o Uni verso são na turais e imu-
táveis, e a elas tudo está sujeito.

Sabemos também que é pelo 
estudo, raciocínio e crescimento, 
derivado da luta contra os maus 
hábitos e as imperfeições, que o es-
pírito se esclarece 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 Supe-
riores 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 Universo!
Aqui estamos a irradiar pensa-

mentos às Forças Superiores para 
que a luz se faça em nosso espírito, 
e tenhamos cons ciência de nossos er-
ros, a fim de evitá-los e nos fortale-
cer para praticar o bem.

Limpeza 
psíquica

FOTO THARSILA PRATES

 Rua São Francisco Xavier, 467 – Loja E – Tijuca – RJ

Material elétrico, hidráulico,
tintas, ferragens e ferramentas

Avenida Independência, 400
Fone 055-3742-1101
Palmeiras das Missões (RS)
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“É necessário saber meditar, tirar 
uns minutos conosco, ainda que à 
nossa volta esteja o maior furacão.”
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História do racionalismo – 64 

Escola dos filósofos ambulantes
J.A. Martins     
Militante da Filial São Paulo
 

Aristóteles, lembramos ao leitor, 
tendo voltado a residir em Atenas, 
abriu sua própria escola, o Liceu, 
assim chamado por situar-se num 

bosque dedicado ao deus Apolo Lício, 
“defensor dos rebanhos contra os lobos”. 
“Aí, reuniu”, diz um estudioso, “seu re-
banho de estudantes contra os lobos da 
ignorância.” A disciplina escolar no Liceu, 
que, como a Academia, também adotava 
a vida comunitária, era mais rígida que 
na escola de Platão. 

Pela manhã, Aristóteles dava cur-
sos técnicos, restritos aos discípulos mais 
adiantados, isto é, já iniciados em de-
terminada matéria; à tarde e à noite, 
ministrava os cursos chamados abertos, 
destinados aos não iniciados, ou seja, 
ao povo em geral.

Curioso retrato. Testemunhos de 
antigos alunos do Liceu revelam-nos um 
curioso e vívido retrato desse grande 
mestre, que outrora os conduzira, como 
professor e conferencista, “nas sendas 
da sabedoria”. 

Eis, em resumo, o teor de um desses 
testemunhos, que nos chegou por intermé-
dio de uma professora de filosofia: 

Sócrates era “extremamente feio”, 
mas sedutor. Platão, além de “extrema-
mente belo”, era elegante e de hábitos 
frugais e ascéticos. Já Aristóteles, além de 
baixo e calvo era um tanto barrigudo. Ti-
nha pernas finas e tortas, olhos pequenos 
e penetrantes. Às vezes gaguejava, mas 
possuía língua afiada. 

Vestia-se com muita elegância e o 
fazia até de modo ostentoso. Apreciava 
boa mesa e gostava de prazeres. Era do-
tado de fino humor e gostava também de 
brincar e caçoar. 

Veja-se, ainda, outro sucinto testemu-
nho. Este nos chegou, em distantes idos, 
através do velho professor de filosofia do 
seminário, padre Ângelo D’Aversa: 

Em suas aulas e conferências, falava 
Aristóteles, com seu ceceio infantil, ora 
acariciando o ego dos auditórios, ora sa-
tirizando-os. 

Infatigável por natureza, não con-
seguia permanecer sentado enquanto 
dava aula, “especialmente pela manhã, 
período em que os alunos eram pouco 
numerosos”. 

Era o período mais bem-vindo para 
o mestre, pois era então que podia en-
tregar-se à ocupação mais importante e 
agradável do dia: expor suas ideias aos 
discípulos, esclarecer-lhes as dúvidas, e 
responder-lhes as perguntas enquanto 
caminhava com eles no “perípatos” (“ala-
meda para passeio”, em grego), situada 
nos jardins do Liceu.  

Assim, logo ganharia o colégio o ape-
lido de “escola dos filósofos peripatéticos” 
(escola dos filósofos passeadores, ou am-
bulantes), o que também aconteceu com o 
a filosofia aristotélica, conhecido até hoje 
como o sistema peripatético. 

Valioso auxílio. Contava Aristóteles, 
em seus cursos, com o valioso auxílio de 
dois cientistas: Teofrasto e Eudemo. Estes, 
além de executar o trabalho de monito-
ramento desses cursos, faziam o papel 
-- sem dúvida muito importante -- de ano-
tar o que o mestre dizia em suas aulas 
para que ele pudesse depois dispor des-
sas anotações para escrever suas obras. 
“Muito do que sabemos dos ensinamentos 
de Aristóteles e muito do que sabemos 
das obras dele que se perderam devem-
se à conservação das anotações de Eude-
mo e Teofrasto”, diz uma historiadora do 
pensamento racionalista ocidental.

ADVOGADO EM SÃO PAULO

DR. ANEZIO DONISETE LINO 
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Oswaldo Trentini
Militante da Filial Jundiaí (SP)

Recebemos muita informação e 
nem sempre a transformamos 
em conhecimento. Às vezes te-
mos a impressão de que a vida 

passa em câmara rápida. O tempo 
voa. A “Era a loucura” parece ter-se 
instalado no mundo.

Dai a importância da filosofia acio-
nalista cristã em nossos dias. Aos racio-
nalistas cristãos dá a impressão que 
vivemos em um oásis situado dentro do 
turbilhão do mundo. Gostaríamos que 
todos os nossos entes queridos, nossos 
familiares e parentes, participassem 
deste oásis. Entretanto, sabemos que a 
natureza não dá saltos.

A nós só resta o tempo que pode-
mos usufruir da vida presente, atuando 
de forma positiva. As Forças Superio-
res estão atentas aos acontecimentos 
no planeta e tudo o que está ocorren-
do faz parte do “Grande Projeto” já 
traçado em Plano Astral. Os seres hu-
manos não podem ficar omissos diante 
de tantos acontecimentos.

Ano de eleições e surgem novas 
ameaças já testadas no Reino Unido 
(Brexit, saída da Grã Bretanha da 
Zona do Euro) e nos Estados Unidos da 
América (eleição de Donald Trump) 
como bem observou o jornalista Cle-
cy Ribeiro. A era do Pós-Verdade se 
insatura: não só um neoglogismo ina-

ceitável; o seu significado é que deve 
ser repudiado por todos os seres cons-
cientes. Através da grande imprensa 
e, principalmente, das redes sociais, 
pessoas de vários países estão agin-
do de forma sorrateira, disseminando 
informações, boatos, falsas notícias, 
solapando as carreiras de possíveis 
candidatos emergentes que poderiam 
representar importante renovação no 
nosso quadro político. A quem interes-
sa esse panorama que se representa? 
É importante que os seres pensantes, 
uma minoria, sabemos, possam fa-
zer a diferença na escolha coletiva. 
De que forma? Não podemos fazer 
uma análise superficial, apressada, 
das notícias. Devemos procurar saber 
as fontes das informações, fazer uma 
análise detalhada (a importância do 
momento exige isto de nós!).

A transformação se dá através 
dos seres humanos que habitam o pla-
neta. Às vezes temos uma percepção 
de uma violência crescente no mundo 
todo. Mas não é injustiça: é a ação da 
Lei da Causa e Efeito. Os seres huma-
nos estão despertando pelo sofrimen-
to, uma vez que não despertaram pelo 
estudo da verdadeira espiritualidade, 
pelo raciocínio bem utilizado antes de 
ações precipitadas, no passado. Estu-
do, raciocínio e sofrimento são vetores 
de um triângulo evolucionário. Quanto 
mais nos dedicamos a estudo e utili-
zação do raciocínio, menos sofrimento 

teremos num futuro próximo. Portanto, 
a humanidade está colhendo os frutos 
do uso intemperado da violência, em 
seu passado recente.

Jesus dizia: Na casa de meu pai, 
há muitas moradas! Ele se referia aos 
muitos Planos Evolucionários que fa-
zem parte do Universo. Naquelas ins-
tâncias, espíritos muito evoluídos estão 
atuando, intuindo os seres que estão 
encarnados, clareando seus raciocí-
nios, tudo em nome da Grande Evo-
lução. Vemos despontar nos recantos 
mais imprevistos, no interior do país, 
inteligências fulgurantes no campo da 
matemática, novos inventos tecnológi-
cos, um grande avanço do campo da 
informação. Onde a violência está 
descontrolada, intervenção federal. 
Político e empresários corruptos, fi-
nalmente estão sendo encaminhados 
à prisão. Surgem criptomoedas para 
substituir as cédulas passíveis de rou-
bo e assaltos. Possibilidade de uma 
nova etapa na segurança financeira!

Devemos adotar uma postura 
mais otimista! Vamos pensar positi-
vamente: enfim, uma nova era está à 
nossa frente. Saibamos agir como ci-
dadãos conscientes, ensinando, orien-
tando. Cabe uma grande responsa-
bilidade àqueles que doutrinam à 
cabeceira da mesa do estrado. Todos 
estão atentos aos novos tempos! A 
certeza de um futuro melhor é o que 
nos move!

Uma nova percepção do 
mundo em que vivemos

Prática do 
livre-arbítrio 
para o bem
Rose Monteiro
Assistente da Filial Santos (SP)

“Os verdadeiros cristãos colocam o 
seu livre-arbítrio a serviço do Bem, nunca 
prejudicando ninguém, praticando a Bon-
dade e trazem a paz consigo mesmos, no 
seu íntimo, em todas as ações de suas vi-
das. Felizes os que semeiam o bem.”

Esta frase do nosso mestre Caruso 
Samel sobre o tema A Bondade esclare-
ce o quanto é importante a prática do 
livre-arbítrio para o bem, principalmente 
na demonstração do verdadeiro amor 
cristão. O respeito ao semelhante não re-
gistra qualquer espécie de discriminação 
quando permanecemos conscientizados 
de que somos filhos da mesma essência, 
embora convivamos com uma enorme di-
versidade de evoluções no planeta Ter-
ra; torna-se a mais bela demonstração 
de bondade que podemos contemplar. A 
afirmação do nosso poeta santista Mar-
tins Fontes, “Como é bom ser bom”, re-
força a relevância desse atributo na vida 
do ser encarnado.

A bondade se reflete nos atos coti-
dianos, ao relevarmos as falhas e imper-
feições das pessoas com as quais convi-
vemos, com paciência e tolerância, sem 
críticas ou prejulgamentos. 

A evolução se processa, não como 
dom ou privilégio, mas como mérito, 
oriundo de valores morais adquiridos nas 
várias encarnações do espírito. O amor 
caminha de mãos dadas com a bonda-
de. Caruso Samel, em sua obra Refle-
xões sobre os Sentimentos, foi muito feliz 
ao desdobrar com muita sensibilidade, 
o tema Amor e bondade. Acrescento um 
parágrafo da página 39:

(Precisamos aprender a amar a con-
tínua maravilha de estarmos vivos, reco-
nhecer que existe alegria e beleza em 
tudo que nos cerca. Olhemos as árvores, 
as flores. os lírios do campo, as rosas, os 
pássaros, o rosto das pessoas, e obser-
vemos que não existem coisas iguais; 
existem coisas parecidas, nunca iguais. A 
água que corre num rio agora nunca será 
mesma, nunca houve o mesmo pôr de sol 
duas vezes, nunca vivemos dois dias iguais 
em nossa vida. A verdadeira beleza está 
nessa imensa diversidade de formas e co-
res, nestas minudências, nestas pequenas 
maravilhas. Tudo isso para dizermos que 
o amor se encontra por toda a parte, é só 
querer vê-lo e senti-lo em toda a sua pro-
fundidade e pujança. A isso chamamos 
dar valor à vida, observar e compreen-
der o seu verdadeiro sentido).
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Carlos Alberto Aires Yates
Militante da Filial Porto Alegre (RS)

V ibração, atração e afinidade 
são conceitos com que sem-
pre lidamos na  Doutrina. Na 
verdade são distintos, mas im-

possíveis de existência sem o outro, 
isso em se tratando de aspectos espi-
rituais. Sabemos que a lei da atração 
ocorre entre afins e que, obviamen-
te, os afins se atraem. Encontramo-
nos, todos nós, de uma certa forma 
enclausurados neste planeta, ainda 
escola, para podermos melhorar nos-
sa consciência e nos tornarmos seres 
capazes de ser desejados nos planos 
mais superiores da existência que vi-
cejam nos mundos de maior evolução.

Interessante é que, como essência 
ou espírito, ou mesmo parcela da For-
ça, habitamos mundos de ordem su-
perior. Mas só a eles vamos, só neles 
conseguimos penetrar quando incons-
cientes, pois só os alcançamos quando 
cá na Terra estamos a dormir. E essa 
condição de “inconsciência”, podemos 
observar, se de um lado nos permite 
refazer-nos de nossos desgastes aními-
cos, de outro lado nos impede de inte-
ragir, com maior grau de intensidade, 
com a atmosfera fluídica daqueles pla-
netas a que estamos atidos por estreita 
ligação de afinidade e atração. Todos 
sabemos a propensão ao erro que 
existe em alguém que não traz, desen-
volvida em si, a devida capacidade de 
uma interação correta com um ambien-
te com o qual pretenda relacionar-se. 

Ascensão. Então, já podemos ob-
servar que, mesmo pertencente a um 
determinado nível evolutivo, deste fi-
camos alijados de maior convivência. 
Se atentarmos para o fato de como os 
planetas evoluem, vamos entender o 
que realmente se passa. Quando por 
exemplo um estagiário ou profissional 
trainee ascende ao posto desejado, ou 
seja, avança mais um degrau na em-
presa, deixa de executar determinadas 

funções que irão ser desenvolvidas por 
outro profissional em início de carreira. 
Se repararmos bem os mundos assim 
também o são, e ao evoluírem expur-
gam de si as categorias espirituais de 
menor desenvolvimento e concomitante-
mente atraem para si categorias espi-
rituais de maior evolução, deixando de 
executar tarefas simples e agregando o 
desenvolvimento de tarefas complexas. 
Por isso, poder-se-ia afirmar que aque-
les espíritos que estagiam nos mundos 
densos, por exemplo, reencarnam com 
projetos de vida, na Terra ou em qual-
quer outro planeta-escola, estipulados 
para desenvolverem ações de suma im-
portância no Universo e em suas traje-
tórias evolutivas, mas que, por força da 
necessária evolução, já não podem ser 
levadas a efeito naquele mundo denso, 
que passa então a servir de mundo de 
estágio àqueles espíritos que reencar-
nam nos mundos-escolas.

Escala. Devemos lembrar que o 
primeiro mundo hierarquicamente 
acima do tipo escola é o denso, de 
onde partem para reencarnar espíri-
tos das classes inicias da evolução. E 
os mundos densos nada mais são do 
que planetas-escola que evoluíram e 
que, portanto, já não mais compor-
tam seres de tal ordem devido ao 
progresso intelectual e tecnológico. 
Então, podemos dizer também que 
os espíritos dessas classes inicias são 
“banidos” dos mundos densos e pas-
sam a ter que desenvolver suas ati-
vidades nos mundos-escolas prepa-
rando o terreno para a chegada dos 
espíritos mais evoluídos, numa nova 
fase da história do planeta em que 
irão reencarnar. Ou seja, não existe 
“afinidade consciente” entre o mundo 
de estágio denso e os espíritos das 
primeiras classes que ali vão retem-
perar-se durante o seu sono. Mas o 
corpo astral desses espíritos é feito 
com a matéria fluídica do mundo den-
so e, portanto, sua densidade corres-
ponde à da atmosfera deste planeta 

e é o tipo de matéria fluídica de que 
esses espíritos necessitam, pois com 
suas vibrações densas somente um 
fluido denso conseguem manejar.

Como vemos, a atmosfera psíquica 
dos mundos densos consegue fornecer 
um fluido adequado aos reencarnan-
tes das primeiras classes. E, de acor-
do com o Racionalismo Cristão, cada 
espírito tem em seu mundo de está-
gio sua esteira fluídica. E esta esteira 
tem a mesma vibração do espírito e 
constitui-se do mesmo fluido presente 
na atmosfera psíquica do mundo de 
estágio. Então poder-se-ia afirmar 
que essa esteira fluídica, que tem vi-
bração afim com o espírito que está 
reencarnado, é em suma a bússola, ou 
um emissor de sinal, para que o es-
pírito, através da sincronização des-
te com sua vibração, possa viajar a 
enorme distância entre seu mundo de 
reencarnação e seu mundo de estágio 
durante a atividade exercida pelo es-
pírito na ausência da vigília. Ou seja, 
despido de atenções voltadas para o 
campo material, o espírito reencontra 
sua vibração natural, que é condi-
zente com a de sua esteira fluídica e 
corresponde na sua base vibracional 
à atmosfera fluídica ou psíquica do 
planeta ao qual o espírito está ligado.

Identidade. Vimos que o espírito se 
torna capaz de viajar longinquamente, 
mas existe uma condição para isso, e 
esta é a de que sua vibração esteja 
normal ou a mais tranquila possível, 
pois qualquer alteração faz com que 
não haja identidade entre a vibração 
da sua esteira e o espírito, e, por conse-
guinte, não ocorrerá então o desejado 

efeito da lei de atração. Por isso se diz 
que um dia vivido em ambientes que 
conseguem perturbar a alma faz seu 
mal, deixa seus vestígios, e um deles é 
o de não permitirem, através da muti-
lação da vibração normal e particular, 
o não deslocamento tão necessário do 
espírito ao seu mundo de estágio. 

Outra observação é que, exis-
tindo essa afinidade e consequente 
atração, a parte atraída é sempre o 
espírito, pois a esteira fluídica é fixa 
no mundo de estágio. 

Claro fica que as condições des-
critas aqui para a relação do espírito 
com seu mundo denso são similares às 
de qualquer espírito com seu mundo 
de estágio enquanto encarnado es-
tiver. Ou seja, podemos dizer então 
que a vibração do espírito encarnado 
sempre será, ou deverá ser, diferente 
da vibração que vivifique a atmosfera 
do planeta em que vive, pois isso irá 
permitir que, durante o sono, se evo-
le com facilidade ao seu originário 
plano astral. E outra coisa é que, re-
almente, cada espírito tem sua vibra-
ção particular, o que, portanto, torna 
inconfundível também o caminho que 
ele toma para deslocar-se do mundo 
em que vive para o seu mundo de es-
tágio, mostrando-nos que as vibrações 
se interseccionam, mas não se confun-
dem quando não se relacionam.

Se fizermos analogia com o de-
sencarne veremos que também cabem 
as observações desenvolvidas acima, 
pois, livre do corpo físico, o espírito 
deveria recobrar sua natural vibra-
ção, pertencente ao mundo de estágio 
que for, e naturalmente sair da atmos-
fera da Terra. Se isso não ocorre é 
por culpa do espírito que, perturbado 
pelo desenlace carnal, não consegue 
recuperar o equilíbrio, havendo ne-
cessidade da interferência do Astral 
Superior para que o seu espírito, ao 
recuperar a nitidez mental, equacio-
ne o retorno à sua natural vibração e 
consiga libertar-se do fugaz e pertur-
bador entrelace com o astral inferior.

Vibração, atração e afinidade

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

O RACIONALISMO CRISTÃO
DESPERTA PARA

 A REALIDADE ESPIRITUAL

 “ Cada espírito 
tem sua vibração 
particular, o que 
torna inconfundível 
o caminho que toma 
para deslocar-se.” 

Artigos



A RAZÃO17 MAIO / 2018

Thiago Monfredini
PhD in Astrophysics

Entre aqueles que se preocupam 
genuinamente com a sociedade e 
com o bem-estar dos povos, muitos 
se perguntam: “quando a humani-

dade acordará para a espiritualidade?”. 
Notemos que esse processo já foi iniciado 
e é contínuo, pois assim é o processo evo-
lutivo: silencioso e ininterrupto. Os desafios 
parecem grandes, e são, mas não há por 
que se frustrar ou perder as esperanças. 
Não podemos iludir-nos acreditando que 
um dia existirá paz no mundo: a luta é 
para que saibamos lidar racionalmente 
com os conflitos, que são naturais. Naturais 
porque o próprio fato de existirem seres 
humanos com diferentes interesses signifi-
ca que sempre haverá algum tipo de de-
sacordo. E, do ponto de vista econômico, 
há grandes desacordos na Terra.

A evolução espiritual não é um pro-
cesso linear. Certamente, aqueles que ti-
verem oportunidade de nascer em lares 
materialmente bem estruturados terão 
chance de maior acesso à cultura e até 
a conhecimentos espirituais, como os que 
o Racionalismo Cristão difunde. Mas lares 
mais humildes, de pouca instrução, tam-
bém são fonte de grandes ensinamentos. 
A intelectualidade e a espiritualidade po-
dem ser frutíferas em conjunto, mas não 
caminham necessariamente juntas. 

O valor espiritual do trabalho é imen-
surável, seja o trabalho manual, seja o 
trabalho intelectual. Por isso, não há jus-
tificativas cabíveis para as diferenças 
sociais a que assistimos, especialmente 
no Brasil. Neste país, a diferença entre o 
maior salário e o mais humilde é de cerca 
de 190 vezes no setor público. No setor 
privado, essa diferença chega a inacredi-
táveis 1700 vezes. Nos EUA, o país mais 
desigual entre os desenvolvidos, essa pro-
porção mal chega a 400 vezes no setor 
privado. O que leva uma pessoa a pensar 
que vale 1700 vezes mais do que outra? 
Países como o Brasil vivem na lógica do 
privilégio e da escassez, exatamente o 
que movia a nobreza europeia da Idade 

Média. Esse foi o modo de pensar pre-
dominante até o início da era industrial, 
no século XVIII. A mobilidade social era 
extremamente baixa ou mesmo inexis-
tente, e a dignidade das pessoas só era 
respeitada dependendo do endereço 
onde moravam. Como de praxe, os pri-
vilegiados tentam justificar-se através de 
uma falsa meritocracia, seja ela divina, 
seja do esforço próprio. Não enxergam 
o esforço dos mais humildes ou o históri-
co destes. Julgam-nos pouco esforçados 
ou simplesmente burros. São realidades 
completamente diferentes e bastante in-
compreendidas.

Não se compreende, por exemplo, 
que um dos efeitos da escassez é o de 
que bebês mal nutridos tem seu desenvol-
vimento neurológico comprometido, numa 
fase extremamente delicada do desen-
volvimento e da saúde de uma pessoa em 
formação. Além disso, crianças obrigadas 
a trabalhar para levar sustento aos seus 
lares, ao invés de estudar, estão deixando 
de adquirir conhecimentos, numa era em 
que esse conhecimento fará toda a dife-
rença na sua vida.

A história é antiga. Nos tempos do Im-
pério, quando a princesa Isabel promulgou 
a lei de libertação dos escravos, em 1888, 
foi obrigada pela classe política da época 
a desistir de seus planos de distribuição de 
terras aos escravos libertos que, de outro 
modo, poderiam recomeçar suas próprias 
vidas. O golpe militar que inaugurou a 
República em 1889 já começava com a 
enorme mancha do privilégio e do racismo. 
Para “solucionar” o problema do excesso 
de negros, o governo brasileiro incentivou a 
imigração europeia com distribuição gra-
tuita de terras aos novos colonos brancos, 
política que durou até 1914.

Até hoje, estudos indicam que as clas-

ses sociais mais abastadas se reproduzem 
economicamente com base em sua pró-
pria rede de relações, tornando altamen-
te improvável que um negro de origem so-
cial humilde atinja círculos de maior status 
econômico. Claro que há exceções, mas, 
nesse contexto, meritocracia é uma gran-
de ilusão.

No final do século XVIII e início do XIX, 
as lutas sindicais e os ideais liberais pu-
seram a força do trabalho como conceito 
primário de liberdade na Europa. Quem 
pudesse trabalhar, estaria de posse de 
seu próprio crescimento e autonomia. O 
salário se torna mais valorizado perante 
a renda e o lucro. Atualmente, o mundo 
passa por um contrafluxo: desvalorização 
do trabalho assalariado e a sobrevalo-
rização de posses, da renda e do lucro. 
Contornar essa situação não é tarefa fá-
cil, mas a inspiração humanitária dos ide-
ais que impulsionaram tantos movimentos 
no início da era industrial continuam pre-
sentes em toda a parte.

O Brasil, felizmente, já adotou o tipo 
de legislação que mudou a Europa da-
quela época, fundado nos melhores ensi-
namentos liberais: a defesa da proteção à 
criança, da educação pública universal e 
da dignidade da pessoa humana, através 
de sua Constituição Federal. Promulgada 
em 1988 foi inspirada na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. O desa-
fio agora é cumprir a Constituição: limitar 
salários a um teto, enfrentar privilégios e 
monopólios. não só dos políticos, mas de 
toda uma casta que sempre os patrocinou.

Impossível não lembrar dos grandes 
idealistas que nasceram e nascem para 
ajudar na transformação dessa realida-
de. Os grandes exemplos são históricos e 
se espalham pelo mundo:

No Brasil, Luiz de Mattos foi um gran-
de abolicionista e um dos primeiros a pro-
por, por exemplo, um fundo previdenciário 
para trabalhadores humildes. Hoje a previ-
dência pública é uma das principais fontes 
de renda de famílias pobres Brasil afora; 

Na Índia, Gandhi procurava sensibi-
lizar donos de grandes propriedades de 
terras, no intuito de obter doação de par-
te delas para aqueles que precisavam de 

uma oportunidade de conseguir o próprio 
sustento (ao final da vida, em vista da in-
compreensão e egoísmo de muitos desses 
latifundiários, Gandhi foi levado a crer 
que a melhor estratégia seria ocupar a 
terra e depois negociar).

Nos Estados Unidos, Martin Luther 
King Jr., grande símbolo do movimento 
que combateu tenazmente o segregacio-
nismo no país.

E de volta ao Brasil, Chico Mendes, 
que, através de ações diretas, defendia a 
floresta contra a predação desenfreada. 
Chico Mendes se elevou ao conhecimento 
mundial por sua defesa, tanto das rique-
zas naturais da floresta, quanto daque-
les que dependem dela para a própria 
humilde sobrevivência. Todas essas ações 
estão permeadas pelo sentimento de so-
lidariedade.

Neste momento, os pensamentos se 
voltam a outra grande ativista, Marielle 
Franco: primeira vez vereadora da cida-
de do Rio de Janeiro, negra, de origem 
extremamente humilde. Ela vinha lutando 
no campo da política e do direito há 18 
anos para mudar a realidade que a cer-
cava, de escassez e privilégios, tão carac-
terísticos do país.  Marielle foi assassina-
da, em março, aos 38 anos. 

Há anos o Brasil lidera o índice de 
mortes violentas de líderes de movimentos 
ambientalistas, indígenas e de distribuição 
de terras. Foi a primeira vez que um crime 
como esse foi cometido numa das princi-
pais capitais do país. Isso sugere que os 
autores do crime têm certeza da impuni-
dade, o que revela muito sobre a situação 
que o Brasil enfrenta atualmente.

Não é porém o momento de esmo-
recer. Cada personalidade aqui citada 
inspirou centenas, milhares de pessoas, 
por gerações. É assim porque as mudan-
ças são lentas, acontecem em termos de 
centenas de anos. Cada um ao seu modo 
faz parte desse movimento, inclusive o Ra-
cionalismo Cristão. É um movimento que já 
dura mais de um séculos e nada poderá 
detê-lo, porque é o movimento da solida-
riedade, combustível de uma convivência 
verdadeiramente humana. Continuemos 
nessa trajetória.

Evolução social e espiritual

 “ O valor espiritual 
do trabalho é 
imensurável. Não há 
justificativa para as 
diferenças sociais a 
que assistimos.” 

RÁDIO A RAZÃO

Aproveite para fazer a limpeza psíquica no 
lar, acompanhando as irradiações que são 

transmitidas pela Rádio A Razão
 às 3h e 7h da manhã e às 16h e 20h

(horários de Brasília).

www.radioarazao.com.br
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Ingredientes
Um pote de iogurte natural
Quatro ovos
Uma xícara e meia de açúcar
Uma xícara de fubá
Meia xícara de óleo
Uma colher (chá) de fermento químico 
em pó
100 gramas de queijo minas padrão 
picado
100 gramas de goiabada cascão
Uma xícara de açúcar de confeiteiro
Meia xícara de leite
Manteiga para untar

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes, exceto o 

queijo e a goiabada, no liquidificador.
Transfira para uma tigela, junte es-

ses dois ingredientes e misture com uma 
espátula.

Espalhe a massa em uma forma de 
fundo removível com 25 centímetros de 
diâmetro, untada com manteiga e pol-
vilhada com farinha de trigo.

Alise a superfície e leve ao forno 
preaquecido a 190ºC por 40 minutos 
ou até que, ao enfiar um palito, ele saia 
limpo.

Prepare a calda:
Em uma panela, leve os ingredien-

tes ao fogo médio, mexendo, até obter 
uma calda grossa.

Sirva com o bolo.

Receita cedida por Rita Engler. 
(https://mdemulher.abril.com.br/re-
ceitas/

Ingredientes
Uma xícara (chá) de azeite de oliva
Meia xícara (chá) de manjericão fresco 
em folhas
Dois dentes de alho
Três colheres (sopa) de queijo parme-
são ralado fino
Duas colheres (sopa) de nozes
Meia colher (chá) de sal
Duas abobrinhas médias cortadas em 
rodelas finas
Duas berinjelas médias cortadas em ro-
delas finas
Quatro tomates médios cortados em 
rodelas finas
Uma lata de atum em pedaços ao na-
tural, escorrido
Três colheres (sopa) de azeite de oliva
Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo

Primeiro prepare o molho pesto
Em um liquidificador, junte a pri-

meira parte do azeite, o manjericão, 
o alho, o parmesão, as nozes e a pri-
meira parte de sal. Bata até obter um 
molho homogêneo. Reserve.

Em seguida, parta para a monta-
gem 

Preaqueça o forno a 180°C. Em um 
refratário, faça fileiras intercalando a 
abobrinha, a berinjela, o tomate e as 
lascas do atum em pedaços ao natu-
ral, já escorrido. Regue com a segunda 
parte do azeite e tempere com sal e 
pimenta. Asse em forno preaquecido 
por 15 minutos.

Retire do forno e sirva acompanha-
do com o molho pesto reservado.

Receita cedida pela Coqueiro (https://
mdemulher.abril.com.br/receitas/

Culinária

Forno e Fogão
Maria Tereza Gomes, Secretária da Casa-Chefe

Ratatuille com 
atum e molho pesto

A RAZÃO

LEIA E ASSINE

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 

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

Bolo romeu e julieta
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Dia 4
Filial Paris – 33º aniversário da fundação
Sede – 42, Rue de l’Aquaduc, Paris, França
Presidente – Jenny Brown

Filial Cachoeiras de Macacu – 65º aniversário da nova 
sede; ascen são a filial em 1º de maio de 1959
Sede – Rua Escritora Maria Cottas, 340, Parque Santa 
Luíza
Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, Brasil
Presidente – Rogério Corrêa Amaral

Dia 5
Correspondente New Bedford – 30º aniversário da 
fundação
Sede – 766, County Street 
New Bedford, Massachusetts, EUA
Presidente – Armando Rocha
Presidente em exercício – Francisco Rosário

Correspondente Maceió – 17º aniversário da nova sede
Sede – Avenida Otoniel Pimentel Santos, 18, Barro Duro, 
Bairro Feitosa 
Maceió, Alagoas, Brasil
Presidente – Roque de Jesus 

Dia 8
Filial Neves Paulista – 87º aniversário da fundação
Sede – Rua Floriano Peixoto, 274
Neves Paulista, São Paulo, Brasil
Presidente – João Viscardi

Correspondente Assis – 48º aniversário da fundação
Sede – Rua Cruz e Souza, 734, Vila Xavier    
Assis, São Paulo, Brasil
Presidente – Maria Cristina Dias

Dia 9
Filial Jersey City – 38º aniversário da fundação; nova 
sede em 7 de maio de 1988
Sede – 24, Martin Luther King Jr. Drive
Jersey City, New Jersey, EUA 
Presidente – Adriano Nobre
      
Filial Leopoldina – 22º aniversário da nova sede
Sede – Rua Professor Joaquim Guedes Machado, 265, 
Mina de Ouro
Leopoldina, Minas Gerais, Brasil
Presidente – Job Santos Vitral
Presidente em exercício – Geraldo Magelo 

Correspondente Ilha de Maio – 9º aniversário da fun-
dação
Sede – Lém-Varela, Barreiro
Ilha de Maio, Cabo Verde
Presidente – Sérvulo Martins Agues

          
Dia 10

Correspondente São Sepé – 28º aniversário da fundação
Sede – Rua José Luiz Ferreira Pinto, 984
São Sepé, Rio Grande do Sul, Brasil    
Presidente – Eleni Carmo Gonçalves

Filial Praia – 4º aniversário da fundação
Sede – Prédio das Construções, 1º andar, Zona industrial
Tira-Chapéu, Ilha de Santiago, Cabo verde
Presidente – Mateus José Rodrigues

Dia 11     
Filial Aveiro – 30º aniversário da fundação
Sede – Rua Bela Vista, 59, R/C, Cabo Luís
Esgueira, Aveiro, Portugal
Presidente – Ernestina Fernandes Marques Bastos

Dia 12
Correspondente Estância de Baixo – 39º aniversário da 

fundação
Sede – Ilha da Boa Vista, Cabo Verde
Presidente – Anastácio Pinto Neves

Dia 13
Filial Vicente de Carvalho – 62º aniversário da nova 
sede e ascensão a filial       
Sede – Rua Flamínia, 191, Vicente de Carvalho
Rio de Janeiro, RJ, Brasil    
Presidente – Vanda Coutinho Pandolpho

Correspondente Avon – 10º aniversário da fundação
Sede – Franklin Street, 78, Vila de Avon    
Zona Norte de Brockton, EUA
Presidente – Lívio de Andrade

 
Dia 16

Filial Palmeira das Missões – 42º aniversário da nova sede
Sede – Rua Major Novais, 306    
Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil
Presidente – Arsenio de Boni
     
Filial Divinópolis – 81º aniversário da fundação
Sede – Rua Minas Gerais, 798
Divinópolis, Minas Gerais, Brasil     
Presidente – Serafim Pereira da Silva

Dia 19
Filial Quintana – 79º aniversário da fundação
Sede – Rua Campos Sales, 52, Vila Campante
Quintana, São Paulo, Brasil     
Presidente – Maria do Carmo R. S. Vieira

Dia 20
Filial Diadema – 15º aniversário da fundação e ascen-
são a filial
Sede – Rua Tupinimos, 174, Jardim Tamoio
Diadema, São Paulo, Brasil    
Presidente – Marinalva Amaral

Filial Santa Efigênia – 18º aniversário da nova sede
Sede – Rua Benjamim Quadros, 274, Paraíso    
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Presidente – Umbelina Maria dos Santos Guimarães
Presidente em exercício – Ângela de Fátima Guimarães

 
Dia 21   

Filial Tatuí – 46º aniversário da nova sede
Sede – Rua Martiniano de Azevedo, 39, Centro
Tatuí, São Paulo, Brasil    
Presidente – José Nanni Neto

Filial Belém – 68º aniversário da nova sede
Sede – Avenida Gentil Bittencourt, 1.734, São Braz
Belém, Pará, Brasil
Presidente – Ediel Oliveira de Matos

Filial Muriaé – 24º aniversário da nova sede
Sede – Rua José Augusto de Abreu, 379 A, Safira
Muriaé, Minas Gerais, Brasil
Presidente – Airton José do Carmo 

Correspondente Brasília – 28º aniversário da nova sede
Sede – Avenida W3 Norte, Quadra 702, Edifício Brasília 
Radio Center, loja 14, térreo
Brasília, Distrito Federal, Brasil
Presidente – Maurílio Penna Groba
Presidente em exercício – Joaquim Vasconcellos 
Ferreira

      Dia 22   
Filial Campos dos Goytacazes – 58º aniversário da 
nova sede
Sede – Avenida 7 de Setembro, 303, Centro
Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brasil    
Presidente – Ricardo Barros Monteiro

Presidente em exercício – João Ribeiro de Sousa 

Dia 23   
Filial Varginha – 98º aniversário da fundação e ascen-
são a filial; nova sede em 16 de maio de 1991
Sede – Rua Santa Cruz, 848, Centro
Varginha, Minas Gerais, Brasil    
Presidente – Deusdedite de Paula Marinho

Filial Porto Alegre – 65º aniversário da fundação
Sede – Avenida Professor Oscar Pereira, 2.301, Glória
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil    
Presidente – Valderene Machado Ribeiro Yates

Filial Coolhaven – 25º aniversário da nova sede
Sede – Sítio no Coolhaven, 324 A
Rotterdã, Holanda    
Presidente – João Ricardo Lopes

Dia 24   
Filial Achada de Santo Antonio – 19º aniversário da 
ascensão a filial
Sede – Achada de Santo Antonio
Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde 
Presidente – Cláudio Inocêncio Neves
Presidente em exercício – Silvestre José Barbosa 
Mendes

Filial Seixal – 14º aniversário da fundação
Sede – Praceta Gomes Leal, 1A e B,  Quintal do Rouxinol 
Freguesia de Corroios, Seixal, Portugal    
Presidente – Antão José Lopes da Luz

Dia 26
Filial Jacarepaguá – 12º aniversário da ascensão a filial
Sede – Avenida Nelson Cardoso, 287, Tanque, Jacare-
paguá
Rio de Janeiro, RJ, Brasil    
Presidente – Sérgio Camacho Cardoso

Dia 28
Filial Santo André – 52º aniversário da fundação
Sede – Avenida das Nações, 386, Parque Novo Oratório
Santo André, São Paulo, Brasil    
Presidente – Carlos André Perez Martinez Dávila

Filial Pelotas – 81º aniversário da ascensão a filial
Sede – Rua Almirante Barroso, 2 551
Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil    
Presidente – Clair Gonçalves Maiche

Dia 29
Filial Nova Lima – 58º aniversário da nova sede; ascen-
são a filial em 30 de maio de 1960
Sede – Rua da Liberdade, 62, Cascalho
Nova Lima, Minas Gerais, Brasil    
Presidente – Miguel Alcanjo Lopes
Presidente em exercício – Sônia S. C. C. Pereira

      Dia 31
Filial Santa Maria – 31º aniversário da fundação
Sede – Rua Liberato S.V. Cunha, 615 
Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil    
Presidente – Boneval Carmo de Ávila

Filial Monte Sossego – 45º aniversário de ascensão a 
filial
Sede – Rua Matadouro Velho, 35, Monte Sossego
Mindelo, Ilha de São Vicente, Cabo Verde
Presidente – João Baptista Brito

Filial Ribeirão Preto – 45º aniversário de nova sede e 
ascensão a filial
Sede – Rua Pernambuco, 402, Campos Elíseos
Ribeirão Preto – São Paulo, Brasil
Presidente – Ana Maria Dias Gomes

Comemorações e solenidades em casas racionalistas cristãs em maio de 2018
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O futuro dura tanto 
quanto a história

Clecy Ribeiro
Jornalista, professora das Faculdades 
Integradas Hélio Alonso, RJ 

“1968 é uma obra de embutidos: 
por toda parte, acontece tudo”. Assim 
pensa a historiadora Ludivine Bantigny. 
E assim foi. Hoje é patrimônio francês. 
Em 2018, cinquentenário da revolta es-
tudantil-operária de maio 1968, esta 
assume uma dimensão nova. O aconte-
cimento inscreve-se no programa ofi cial 
da Prefeitura, Biblioteca Nacional, Cen-
tro Pompidou. Vestígios que mostram o 
zelo da França – e dos franceses – com 
o documental, o biográfi co, a memória. 
Mas “1968 não sobreviverá como um 
ano zero. A impregnação de referências 
e experiências internacionais não é ape-
nas um quadro ou cenário; ela celebra-
se na história e na trajetória dos perso-
nagens engajados”, exalta Bantigny. 

Anos 1960. Os países da Europa 
Ocidental desfrutam o impulso de cres-
cimento econômico, que prolonga o pro-
gresso industrial e a descentralização 
impelida por governos sucessivos desde 
1955. Novos operários: homens, mulhe-
res, imigrantes. Começa a automatização 
de tarefas; o trabalho depende menos 
da qualifi cação ou formação. Há per-
das salariais. Em 1966, as organizações 
sindicais CGT e CFDT aproximam-se na 
França, movidas pela cólera operária. 
Em 13 de maio 1968, aproveitam a bre-
cha aberta pelo movimento estudantil 
para explodir. Greves com ocupações e 
sequestros favorecem a propagação rá-
pida do movimento. Em 20 de maio, os 
grevistas somam 2 milhões.

O discurso também se alastra. Deba-
tes sobre os rumos da luta e das Bolsas de 
Trabalho, intercâmbio com outros assala-
riados e estudantes. Tudo em discussão 
– até a natureza democrática dos gover-
nos. O movimento já está internacionali-

zado. Uma cólera coletiva nos bastidores 
transborda nas ruas com os “invisíveis”: 
os ínfi mos, os ninguém, subalternos, domi-
nados, insubordinados, insubmissos, revol-
tados. Mobilizados, enfi m, nessa marcha 
da história contestadora da lei e da or-
dem, em companhia de artistas, intelec-
tuais, pacifi stas, professores e jornalistas, 
anticolonialistas e anti-imperialistas.

Perder a vida para ganhar a vida? 
A revolta abriu a sociedade a novos 
campos de refl exão quanto à ordem 
patriarcal, de consumo e de trabalho. 
Aconteceu por toda parte: Europa, 
Américas e até na África, em esca-
la mínima embora. Movimento intenso 

de emoção, registra ainda Bantigny. A 
“alegria selvagem” de quem pensa re-
fazer o mundo, tão roto está. Alegria 
nos rostos em sorrisos; nas imagens 
de desafi o, a audácia de ousar e lu-
tar pelo reconhecimento, a dignidade 
reencontrada. E sobretudo o humor 
– nas sátiras, caricaturas, quadrinhos. 
Operários grevistas em Nantes tinham 
uma prece. Em tradução livre: “Charles 
nosso que está muito velho/Esquecido 
seja teu nome/E que tenha fi m teu rei-
nado/Seja feita nossa vontade/E sa-
tisfeitas nossas reivindicações/O dobro 
do pão de cada dia nos dê hoje/Per-
doa nossas ofensas/Assim como nossos 

ofensores/Não nos deixes sucumbir em 
privação/Mas nos livre do mal (de tua 
presença)”.

“O processo de trabalho situa-se no 
cerne da estrutura social”, alerta Manuel 
Castells em A Sociedade em Rede. 1968 
já entrava na era pós-industrial, não se 
repete. Contudo, a cólera coletiva pres-
supõe uma revolta futura (Eric Hazan, 
historiador), já que a Quarta Revolução 
Industrial em curso acirra desigualdades, 
ao mexer nos sistemas de produção, dis-
tribuição e consumo, mercados de traba-
lho, e novas tecnologias açambarcando 
tudo. São três revoluções, de fato: a in-
dustrial, a tecnológica e a de identidade 
digital. O mundo que os estudantes de 
1968 queriam refazer está sendo refeito 
pelos “outros”. 

A considerar ainda a política: volta 
do conservadorismo, suposto guardião 
da lei e da ordem; militarismo urbano; 
confl itos internos; medo do nuclear (guer-
ra ou acidente), transformação da socie-
dade de consumo, agora com aposta na 
criação e tecnologias que assegurem ex-
clusividade. A revolução da qualifi cação 
acelera-se também, num mercado de 
trabalho em mudança tão rápida quanto 
as tecnologias evoluem. Chegou o tem-
po do aprendizado de uma vida para 
ganhar a vida, ascender e conceder-se 
maiores oportunidades de trabalho está-
vel. A senda para uma vida boa apare-
ce (na imaginação) mais distante e difícil 
de trilhar. São favorecidos os afortuna-
dos pela geografi a e capacitações em 
demanda. O sucesso está, dizem muitos, 
em “trabalhar com as máquinas”. 

Um porvir bem complicado, adivi-
nhamos. A notícia boa é que o progres-
so não para e, se dilemas políticos de-
safi am os governos, a tenacidade dos 
povos lhes dá o direito de renascer das 
cinzas. Sejam de Maio 1968 ou quanto 
tempo depois.   

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 Filosofi a 
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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Talento em 
forma de 
desenho

Tharsila Prates
Jornalista, coordenadora de 

A Razão Criança

Após uma visitinha à Filial      
 de Barro Preto do 

Racionalismo Cristão, em 
Belo Horizonte (MG), e um 
encontro com a presidente 

Lília Rodrigues de Paiva, 
conheci uns desenhos 

incríveis. A filha dela, que 
se apresenta lindamente ao 

lado, estuda desenho e é fera. 
Uma das ilustrações que me 

encantaram estampa esta 
edição do caderno. Não é 

linda? Combina direitinho com 
um assunto que já tratamos 

aqui mais de uma vez: a 
diversidade, o respeito à 

diferença e a união entre as 
pessoas. Um velho ditado  diz 

que a união faz a força. É o 
que mostra essa ilustração. 

Diferentes rostos, diferentes 
raças, diferentes credos... Um 

se apoiando no outro, vistos 
sob o ângulo feminino.

Você vai me conhecer como 
Thab a partir de agora, mas 
o meu nome real é Thábada. 
Diferente, não é? Tenho 23 
anos e curso Design Integrado 
na faculdade Fumec, em Belo 
Horizonte. Desde pequena 
tive muito contato com 
desenho animado e, naquela 
febre de Cavaleiros do 
Zodíaco dos anos 90, repetia 
o que minha irmã e primas 
mais velhas retratavam nas 
brincadeiras e desenhos. 
Desde então a paixão pelos 
traços e coloridos nunca mais 
passou. Gosto de pensar que 
o desenho em minha vida é 
uma extensão de quem eu 
sou, pois é a minha principal 
ferramenta. Muita gente me 
diz que queria ter o ‘dom’ do 
desenho, mas nunca conseguiu 
passar dos bonequinhos de 
palito. Calma, eu tenho dois 
conselhos incríveis para você 
que pensa assim. Primeiro: 
nunca desista dos seus sonhos 
(nunca!). E segundo: desenho 
nada mais é do que questão de 
prática. Então, se o seu sonho 
é ser um grande desenhista, 
comece hoje que, daqui há um 
ano (ou bem menos), você se 
tornará um. Pois desenhar é 
literalmente correr o risco.

Olá, 
eu sou a Thab

“ Mostrei minha obra prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes 
dava medo. Responderam-me “Por que um chapéu daria medo?” Meu desenho 
não representava um chapéu. Representava uma jibóia digerindo um elefante. 
Desenhei então o interior da jibóia, a fim de que as pessoas grandes pudessem 
entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas.”

Antoine de Saint-Exupéry
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Lygia Bojunga Nunes

No princípio eram só os 
dois. Tinham se encon-
trado pela primeira vez 

revirando a mesma lata de 
lixo.

- Esse osso que tem aí é 
meu!

- É meu!
- Já disse que é meu!

- Larga o osso!
- De jeito nenhum!
- Tô dizendo pra largar!
E então se atracaram dis-

postos a uma briga feia.
Foi quando passou por ali 

um garoto assobiando um 

samba.
Os dois interromperam a 

briga e começaram a prestar 
atenção na música que ele 
assobiava.

- Tá errado! - disse um 
deles pro garoto.

- Esse samba não é assim; 
é assim! - disse o outro. E 
começou a cantarolar certo a 
melodia.

O garoto nem ligou, foi 
embora. Mas os dois ficaram 
cantando a música até o fim. E 
depois um deles disse:

- Acho esse samba o máxi-
mo.

- Legal! - falou o outro.
- Sabe? Coisa que eu gosto 

é de fazer samba.
- Ah, é? Então somos cole-

gas.
Esqueceram o osso e a 

briga. Sentaram no meio-fio e 
começaram a falar de samba. 

Ficaram muito 
interessados um no outro.

- Como é que você se cha-
ma?

- Não sei. Ninguém me cha-
ma pra eu saber como é que eu 
me chamo. E você?

- Vira-lata.
- Quem é que chama você 

assim?
- Chamar ninguém chama. 

Mas gritam “Sai daí seu vira
-lata! Acerta uma pedra nesse 
vira-lata!”

- Bom, isso tudo eu também 
tô sempre ouvindo.

- Então pronto: você tam-
bém se chama Vira-lata.

Se olharam melhor pra ver 
como é que eram: malhados, 
e o tamanho mais ou menos o 
mesmo, mas um tinha o rabo 
mais curtinho, uma orelha 
sempre em pé e a outra sem-
pre caída; o outro tinha mais 
manchas no corpo e o cacoete 
de piscar o olho esquerdo.

Continuaram a conversar. 
Foram vendo que gostavam 
das mesmas coisas: futebol, 
praia, carnaval. Gostavam tam-
bém de bater papo e de ficar 

olhando os barcos no mar.
- Tá parecendo.
Dividiram o osso.
- Onde é que você mora?
- Num terreno baldio lá 

perto da praia.
- Tem casa?
- Não, mas tem um monte 

de entulho bom mesmo.
- Bom pra quê?
- Pra gente cavar quan-

do quer, se esconder atrás 
quando precisa, fingir de casa 
quando cisma.

- Vou lá ver.
Quando chegou gostou um 

bocado do lugar.
- Tá me dando uma vontade 

de cismar que é minha casa...
Acabou cismando.” 

OS COLEGAS

- Acho que a gente vai 
    acabar ficando amigo.

Se zangaram. 
Rosnaram um pro outro.

É no lar que se deve pôr em ação a virtude da lealdade. Crianças 
e jovens irão gravar na camada mental inconsciente os exemplos de 
franqueza, dignidade e lisura recebidos dos pais, conservando-os para 
sempre. De igual forma, são modelos de honestidade de propósitos 
as lições recebidas na idade escolar dos dedicados e competentes 
mestres.”  

Maria Cottas

“
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Tharsila Prates

Essa historinha linda 
é um trecho da obra 
infanto-juvenil Os 

colegas, da escritora 
gaúcha Lygia Bojunga, 
a primeira autora fora 
do eixo Estados Unidos 
– Europa a receber o 
Prêmio Hans Christian 
Andersen, o mais 
importante da literatura 
infanto-juvenil. É uma 
fábula de 1972 que conta 
a aventura de cinco 
animais: os cachorros 
Virinha, Latinha e Flor-de 
Lis, o coelho Cara de Pau 
e o urso Voz de Cristal.

Essa parte inicial é 
quando dois dos cachorros 
se conhecem. Vão ficar 
amigos, não sem antes se 
desentenderem por causa 
de um osso. Mas a dupla 
acaba descobrindo coisas 
em comum e, no fim, 
dividem o osso e passam a 
dividir também a casa. As 
personagens são “seres 
abandonados, vivendo 
à margem da vida, mas 
que – uma vez reunidos 
pelo acaso – descobrem a 
amizade, a solidariedade 
e uma intensa alegria de 
viver”, como está definida 
a obra no site da autora.

O tema da amizade é 
antigo e discutido por 
estudiosos renomados 
desde a Antiguidade. 
Aristóteles foi um desses 
estudiosos. Não é fácil 
ler a Arte Retórica e a 
Arte Poética, obra desse 

pensador 
grego, mas 
é no clássico 
que ele define 
que amar 
é querer 
para o outro 
aquilo que 
consideramos 
serem bens, 
não no nosso 
interesse, 
mas no 
interesse do 
outro; é “na 
medida de 
nossas forças 
agir para 
proporcionar 
ao outro 
essas 
vantagens”.

Ele 
continua: 
“Posto isto, é 
necessaria-
mente amigo 
aquele que 
conosco se 
alegra no bem 
e conosco 
sofre no mal 
(...) Mostra-se 
verdadeira-
mente amigo 
o homem que 
quer para o 
ser amado 
aquilo que 
quer para si”. 

Não é lindo? Embora 
seja uma obra 
difícil, escrita há 

séculos, sua definição 
de amar e de ser 
amigo é clara, fácil de 

compreender. Para os que 
são bons, é fácil também 
de colocar em prática.

Bem mais 
recentemente, o filósofo 
italiano Giorgio Agamben 
dedicou um capítulo 
ao tema da amizade 
em sua obra O que é o 

contemporâneo e outros 
ensaios (traduzido no 
Brasil em 2009). Ele 
explica inicialmente que 
a amizade e a FILOsofia 
são tão íntimas que esta 
inclui o philos, o amigo, 
em seu próprio nome. Ele 
cita Aristóteles quando 
este diz que “o amigo é, de 
fato, um outro si mesmo” 
e que a amizade pressupõe 
conviver e ter em comum 
ações e pensamentos.

Agamben continua 
trazendo a reflexão 
do “com-sentir”. 

O eu e o amigo são as 
duas faces dessa com-
divisão. É complexo tudo 
isso, mas chegamos ao 
ponto: ao descobrirem 
que gostavam das mesmas 
coisas, os dois vira-latas 
da história premiada 
de Lygia acabam com a 
briga, dividem o osso 
e vão morar no mesmo 
lugar. Pronto: se tornaram 
amigos. E sem grandes 
teorias. Apenas “dividiram 
o osso”.

Agamben diz que não 
dá para fugir do fato de 
que não se pode viver 
sem amigos, de que não 
é possível ter muitos 
amigos e de que amizades 
a distância tendem a 
produzir o esquecimento. 
Portanto, vamos nos 
esforçar para fazer 
amigos, mantê-los e viver 
para vê-los felizes, o que, 
com certeza, nos fará 
felizes também.

A amizade na obra de Lygia 
(de aristóteles e de Agamben) 

Mais sobre Lygia
Lygia Bojunga (foto) nasceu em 

Pelotas, Rio Grande do Sul, no dia 
26 de agosto de 1932. Com oito 
anos, mudou-se com a família para 
o Rio de Janeiro. Em 1951, entrou 
para a Companhia de Teatro Os 
Artistas Unidos, que se apresentou 
pelo interior. Depois, foi morar 
no interior do Rio, em busca de 
uma vida integrada à natureza, 
escrevendo, em 1972, seu primeiro 
livro: Os Colegas. É autora também 
de Angélica (1975), A Bolsa Amarela 
(1976), A Casa da Madrinha (1978) e 
O Sofá Estampado (1980). Em 1988, 
voltou a atuar nos palcos do Brasil 
e do exterior. Em 2002, publicou 
Retratos de Carolina. 

Fonte: Site ebiografia.
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Passatempo

A G U I Y H K B
L W Q E O T R J
I X R A L N E M
M A F B O S G R
E E Q G C R E L
N D S A R A T J
T E R T A M O F
A C U I D A R W
R Q Z N M G P Q

Estamos no mês em que se comemora o Dia das Mães. Como 
elas são maravilhosas!! Fazem ou fizeram tudo o que esteve 
ao alcance pelo bem dos filhos. No diagrama a seguir, encon-

tre as responsabilidades e funções que são a cara de toda mamãe.

Os sete erros
Enquanto Cebolinha tenta pegar 

aquele bronzeado, que tal achar as 
sete diferenças entre as figuras?

RESPOSTAS

PIADINHAS

1
O que é, o que é:
Está em cima e embaixo
Fica no alto e no chão
Anda no ar e no vento
Mas quase não se vê não?

2
O que é, o que é:
Buraco sem serventia
Não existe quem não tem
Homem tem, mulher tem
Velho e criança também?

3
O que é, o que é:
O que é que todo mundo
Gente de qualquer país
Leva sempre, com certeza,
Bem na ponta do nariz?

4
O que é, o que é:
O que é que bate, bate
Pode se abrir e fechar
Vive assim no vai-e-vem
Sem nunca sair do lugar?

5
O que é, o que é:
Essa coisa espantosa
Deixa homem igual mulher
Deixa burro igual cavalo
Deixa faca igual colher?

ADIVINHAS

O que a esposa de Albert 
Einstein disse quando ele tirou 
a roupa na lua de mel?

– Nossa, que físico!

l

Como se faz para ganhar 
um Chokito?

– É só colocar o dedito na 
tomadita.

l

Um cavalo fala pro outro:
– Eu ganhei 30 corridas.
– Pois eu ganhei 50 

corridas – diz o outro cavalo
– Pois eu ganhei 80 

corridas – acrescenta um 
terceiro.

Aproxima-se um cachorro 
e diz:

– Pois eu ganhei 150 
corridas!

Os cavalos ficam 
assustados e um deles 
exclama:

– Caraca, um cachorro que 
fala!

l

O que a girafa disse 
para a outra quando viu um 
elefante cor de rosa subindo a 
montanha?

– Olha um elefante cor de 
rosa subindo a montanha!

l

Por que a mulher do Hulk 
se divorciou dele ?

Porque ela queria um 
homem mais maduro…

l

Você conhece a nova versão 
da piada do “não nem eu”?

-Não
-Nem eu! Adivinhas - Pó, umbigo, letra Z, 

porta e escuridão.
Funções da mamãe - cuidar, 
amar, proteger, alimentar, dar 
colo.


