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Obituário
Faleceu em São Paulo, aos 82 

anos de idade, Sydney Mossim, que 
nasceu na cidade de Tupã (SP) e 
durante 20 anos foi presidente da 
Filial Butantã (SP). Pág. 18

O bem e o mal
À medida que o ser humano se 

conhece como Princípio Inteligente e 
Matéria, consegue identificar o mal 
e conceber o bem, garante em dou-
trinação Humberto Rodrigues. Pág. 14

O 26 de janeiro, instituído pela 
Casa-Chefe como o Dia da Espiritu-
alidade, foi comemorado em todas 
as casas racionalistas cristãs com 
reunião cívico-espiritualista. Foram 
inúmeros discursos enaltecendo o de-
sempenho das figuras de destaque 
desde a implantação do Racionalis-
mo Cristão. Todos destacavam prin-
cipalmente o trabalho desenvolvido 
por Luiz de Mattos, Antonio Cottas 
e  Humberto Rodrigues. O primei-
ro codificou e implantou a Doutrina, 
juntamente com Luiz Thomaz; o se-
gundo deu-lhe continuidade à fren-

te da Doutrina, consolidando-a; o 
terceiro deu sequência ao trabalho, 
cuidando da expansão do Racio-
nalismo Cristão com a abertura de 
novas Casas e a adoção de canais 
de divulgação de seus Princípios, de 
modo a alcançar o maior número de 
pessoas. Hoje é o Presidente Astral 
do Racionalismo Cristão.

Também o atual presidente físico 
da Doutrina, Gilberto Silva, foi lem-
brado em discursos com enfase no 
trabalho que vem desenvolvendo com 
esmero e dedicação. 

Na solenidade comemorativa na 

Casa-Chefe, Gilberto Silva destacou 
haver-se empenhado em definir essa 
data em função de sua magna rele-
vância, fazendo coincidir o Dia da Es-
piritualidade com a data do advento 
do Racionalismo Cristão na Terra.

Ao comemorarmos o Dia da Es-
piritualidade e consequentemente o 
aniversário de nossa filosofia, somos 
chamados a renovar o nosso compro-
misso em prol da liberdade, da justi-
ça e da dignidade. Enfim, manifestar 
nossa identificação com os valores 
morais que plenificam e enobrecem o 
espírito. Págs. 3 a 10

Não caia nas 
armadilhas do
astral inferior

Dia da Espiritualidade é festa
A mesa do estrado, Gilberto Silva à cabeceira, na reunião solene do Dia da Espiritualidade, na Casa-Chefe

Que horas são?
Interessante exercício para 
você aprender a ver as horas 
em relógios com ponteiros.

Cantinho de leitura
Duas historinhas bem bacanas 
para você aproveitar o tempo.

Poluição marinha

Veja como 
superar
sua timidez

Como um cego vê
os que enxergam
Diz um cego para os que enxer-

gam: “Vocês têm medo do escuro por-
que nele vocês se sentem vulneráveis, 
fragilizados, pobrezinhos, impotentes, 
improdutivos. É como vocês se sentem 
no escuro, e não como eu me sinto 
após uma vida sem visão física. Vocês 
têm medo do escuro porque nele está 
o espelho da sua verdade mais pro-
funda, sem a estética das cores e for-
mas, sem maquiagem, sem o que vo-
cês estão acostumados a ver. Pág.16

O filho pequeno chora, responde 
mal, é desobediente, provocador. Em 
consequência a mãe se irrita, grita 
com ele, sente até desejo de espan-
cá-lo. No desdobramento vêm desen-
tendimentos com o marido. Essa mãe 
pede conselhos ao Racionalismo Cris-
tão e a resposta vem rápida: “Tenha 
cuidado, tudo que está acontecendo 
é ação do astral inferior. Pág. 13

Você pode livrar-se desse sofri-
mento à medida que se conhecer como 
um composto de Força (espírito) e Ma-
téria (corpo físico) e compreender o 
que é a mediunidade, entendendo o 
motivo de ter essa capacidade espiri-
tual desenvolvida nesta vida terrena. 
O Racionalismo Cristão oferece a você 
as explicações de que precisa para 
conviver com sua mediunidade sem so-
frimentos desnecessários. Pág. 11
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O verdadeiro papel da família
Gilberto Silva
Presidente do 

Racionalismo Cristão

A 
família é a base das sociedades 
bem constituídas. Pode ser com-
posta por membros de diferentes 
graus de espiritualidade, sendo 

núcleo de aperfeiçoamento moral e cam-
po de desenvolvimento psíquico, onde de-
vem ser exercitadas as virtudes do afeto, 
da lealdade, da fidelidade, da tolerância, 
do desprendimento, da renúncia e da co-
munhão de sentimentos. Por mais que no 
mundo sejam observados hábitos e culturas 
diferentes, as sociedades bem constituídas 
são coincidentes ao destacar a importân-
cia dos seus núcleos de formação moral, 
que são sempre os mesmos: as famílias. A 
manutenção dessa realidade é necessária 
ao desenvolvimento do ser humano e é por 
eles organizada.

A harmonia nos lares depende do bom 
relacionamento conjugal. Entendimento, res-
peito e tolerância são pressupostos que de-
vem ser adotados pelos cônjuges, sabedores 
de que os direitos individuais são equiva-
lentes e complementares à estabilidade e 
ao desenvolvimento do núcleo familiar. Por-
tanto, cumpre ao casal o dever de honrar a 
família com exemplos dignificantes. O rela-
cionamento entre os cônjuges começa com o 
comprometimento de serem francos e leais 
entre si. Desse pressuposto nasce a confian-
ça, que une, dignifica, traz bons frutos e dá 
exemplos para os familiares.

Os deveres dos pais em relação aos 
filhos estão registrados na consciência e a 
fecundidade dos laços afetivos deve ultra-
passar o instinto procriador. Firmando-se 
nos princípios racionalistas cristãos, os pais 
estarão preparados para cumprir seus ob-
jetivos com dignidade. Entre outros aspec-
tos, compreenderão a responsabilidade na 
formação do ambiente familiar do ponto 
de vista fluídico, a fim de que haja harmo-
nia e, sobretudo, segurança para o desen-
volvimento e a educação dos filhos.

Os filhos têm nos pais seu porto seguro, 
até que se tornem independentes. Dessa 
forma, os pais, como fonte de autorida-
de moral, devem empenhar-se no sentido 
de dar exemplos dignificantes. As atuais 
abordagens psicológicas e metodológicas 
podem contribuir para o êxito do processo 
educativo. Todavia, o amor que se exterio-
riza no convívio virtuoso é insubstituível.

Responsabilidades. As relações fa-
miliares exigem afinidades de sentimentos 
e interesses afetivos. Assim, os pais são os 
principais responsáveis pela educação dos 
filhos. Atestam senso de responsabilidade 
quando constroem um lar no qual respeito, 
fidelidade, ternura, compreensão e discipli-
na são qualidades espirituais básicas, que 
proporcionam a aprendizagem da abne-
gação, a identificação com um reto juízo e 
o exercício do domínio próprio – condições 
essenciais para a expressão da autêntica 
liberdade. Na origem e difusão do flage-
lo das drogas e dos demais vícios, e dos 
desregramentos sexuais, grande parcela 
de responsabilidade pode caber aos pais, 
na medida em que, negligenciando a edu-
cação moral, seja por exposição enganosa 
da virtude e da ética ou por deficiência 
em sua vida moral e social, mais escondem 
que manifestam a elevada missão a que 
estão ligados.

A criança possui estrutura fluídica em 
fase de consolidação até mais ou menos os 
sete anos de idade, circunstância que faci-
lita a tarefa educativa dos pais, no senti-
do de produzirem impressões e exemplos 
que serão facilmente assimilados por ela 
e ensejarão, no momento próprio, o desen-
volvimento da sua consciência moral, para 
que interprete fatos e formule opiniões se-
guindo a razão. A verdadeira educação, 
baseada em princípios espiritualistas e en-
sinamentos virtuosos, preserva ou liberta a 

criança do medo, do egoísmo, do orgulho e 
dos complexos de culpa e de inferioridade.

O Racionalismo Cristão, com sua na-
tureza evolucionista, amplia progressi-
vamente o paradigma educacional. Ao 
contemplarem o aspecto espiritualista da 
Doutrina, pais e educadores têm um pano-
rama vasto da educação. Nesse contexto, 
pode-se afirmar que o processo educativo 
principia na vida intrauterina. Entretanto, é 
no período infanto-juvenil que os pais pre-
cisam estimular, em tom apropriado, justo e 
prudente, o despertar das potencialidades 
latentes nas meninas e nos meninos, nas mo-
ças e nos moços, corrigindo suas condutas 
inadequadas.

Autocontrole. Eis o que ensina a dou-
trina racionalista cristã: ativar nas crianças 
e nos jovens os atributos e as faculdades 
espirituais que possuem latentes, auxilian-
do seu desenvolvimento por meio de vi-
vências elevadas e progressistas. A família 
é a primeira experiência de socialização 
da criança. Dessa forma, o autocontrole 
dos pais é indispensável na construção dos 
vínculos de uma contínua amizade familiar, 
onde repousa a melhor garantia para sua 
perene felicidade. O equilíbrio emocional 
dos pais é indispensável para o êxito na 
educação dos filhos, condição que irá re-
percutir positivamente na sociedade.

Responsáveis pela estruturação do ca-
ráter dos filhos, os pais devem observar 
suas expressões de imaturidade moral, que 
se apresentam já na fase infanto-juvenil, 
admoestando-os com segurança, interes-
se e, sobretudo, amor fraternal ao apurar 
os argumentos e analisar as circunstâncias 
formadores da personalidade. Auxiliar os 
filhos na superação de falhas abrirá cam-
po para seu desenvolvimento pleno e digno. 
Irão esforçar-se para melhorar a cada dia.

A boa educação dos filhos exige equi-

líbrio e exemplos dignos dos pais, de modo 
a evitar a supressão do respeito, que é 
indispensável ao bom relacionamento e à 
harmonia familiar. Portanto, os pais devem 
ser comedidos ao admoestarem os filhos, 
não se deixando influenciar por comporta-
mentos adversos ou vibrações fluídicas es-
tranhas ao ambiente do lar. De todo modo, 
os procedimentos dos pais contribuem di-
retamente para a formação dos laços de 
confiança dos filhos e auxiliam na forma-
ção da sua maturidade, necessária na fu-
tura tomada de decisões.

A bagagem espiritual do ser humano 
é adquirida ao longo de inúmeras existên-
cias, refletindo o aprendizado alcançado 
e o caráter já formado. Aos pais cabe 
auxiliar os filhos a se despojar de tendên-
cias negativas persistentes, que dificultam 
a evolução durante a existência. Os geni-
tores, ao exercerem sua ação educadora, 
sem nunca abandonar as expressões de 
bem-querer e o diálogo franco, demons-
tram compreensão e respeito, estimulando 
nos filhos o desenvolvimento dos atributos e 
das faculdades do espírito. Isso evita revol-
tas e contestações, tornando as restrições 
bem compreendidas e aceitas.

A família é moldada sob os sentimen-
tos de amor, dedicação e renúncia dos pais, 
que colocam acima dos próprios interesses 
o bem-estar e a subsistência dos filhos, 
formando laços afetivos fortíssimos, que 
marcam profundamente o espírito, desper-
tando nele o sentimento da gratidão. Os 
filhos, portanto, devem ser gratos a tudo 
que aprenderam com os pais, por todo 
amor que deles receberam, por seu apoio 
nos momentos difíceis, pelos conselhos úteis, 
pelo provimento das necessidades básicas, 
pelos cuidados diretos com sua saúde e hi-
giene, pela própria vida, enfim.

Boa Leitura!

Olá, caro leitor
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Dia da espiritualidade é festa
Comemorado em todas as casas 

racionalistas cristãs, o Dia da 
espiritualidade, 26 de janeiro, 
instituído pela Casa-Chefe em 

2005 no aniversário da filosofia racio-
nalista cristã, foi lembrado com mais 
uma reunião cívico-espiritualista em cli-
ma de festa espiritual.

O Dia da espiritualidade, incluído 
no calendário oficial do Racionalismo 
Cristão, foi festejado juntamente com 
o 108º aniversário de fundação des-
sa filosofia espiritualista, fato que se 
deve a Luiz de Mattos e Luiz Thomaz, 
ocorrido em 1910, conforme explicou o 
presidente da Doutrina, Gilberto Silva.

Em discurso na Casa-Chefe, Gil-
berto Silva destacou que “o Raciona-
lismo Cristão nasceu do encontro entre 
o altruísmo característico de seus fun-
dadores, Luiz de Mattos e Luiz Thomaz, 
e um projeto evolucionista traçado em 
plano astral por uma plêiade brilhante 
de espíritos evoluidíssimos, comprome-
tidos com o progresso do planeta. E 
isso, naturalmente, não se deu por aca-
so, mas pela ação de leis evolutivas, 
que nos indicam uma verdade irrefutá-
vel: quando verdadeiramente se quer 
promover o bem todas as situações se 
harmonizam para esse fim”.

Acrescentou Gilberto Silva: “Sabe-
mos, pelo estudo da espiritualidade, 
que a prática do bem tem como pres-
suposto a transformação íntima. Ou-
çamos o que diz Humberto Rodrigues:  
‘Primeiramente, saibamos nos aprimo-
rar, aperfeiçoando nossa personali-
dade, educando nosso temperamen-
to, melhorando nossa espiritualidade, 
para num segundo momento esten-
dermos efetivamente nosso auxílio aos 
nossos semelhantes’. Estas palavras de 
meu predecessor, proferidas em 1990, 
por ocasião do 60º aniversário da 
Filial Porto, Portugal, ainda hoje con-
servam todo seu frescor e atualidade, 
precisamente por circunscreverem de 
maneira brilhante o fim objetivado por 
todos aqueles que pretendem viver o 
mais acertadamente possível.”

Lembrou o presidente da Doutrina 
que, “nos primórdios de nossa filosofia 
espiritualista, Luiz de Mattos foi hostili-
zado pelos que historicamente fazem 

jus ao título de inimigos do progresso e 
da liberdade. Entretanto, tudo venceu 
o Mestre. E por que venceu? Porque se 
apoiou nos mesmos Princípios que ain-
da hoje e, sobretudo hoje, o Racionalis-
mo Cristão divulga e defende com sua 
força e energia próprias”.

Gilberto Silva destacou que no de-
correr de seu percurso centenário, é in-
contável o número de pessoas que se 
beneficiaram com a prática dos ensina-
mentos do Racionalismo Cristão. “Neste 
momento em que despretensiosamente 
proferimos este discurso, sentimos as vi-
brações das famílias que, presentes a 
esta efeméride, num misto de emoção e 
gratidão, reafirmam nossas palavras”, 
disse Gilberto Silva.

“Perante a multidão de pessoas 
que manifestam a sua alegria pela 
superação de seus desafios, o que diz 
o Racionalismo Cristão? Que a vitória 
alcançada não se deve a mais ninguém 
que não seja a elas próprias, pela 
aplicação correta dos recursos morais 
e espirituais que hauriram do imenso 
manancial de ensinamentos espiritua-
listas, contidos na sua vasta literatura 
e também distribuídos a mancheias 

durante as reuniões públicas”, afirmou 
Gilberto Silva.

E prosseguiu: “Lançando nosso olhar 
ao passado, devemos admirar a clarivi-
dência de Antonio Cottas, que na ocasião 
do 15º aniversário da desencarnação 
de Luiz de Mattos, pelos idos de 1941, 
determinou que se sublinhasse um dia no 
calendário racionalista cristão para co-
memoração do Dia da Espiritualidade.

Em nossa gestão, empenhamo-nos 
em definir essa data, não de maneira 
abstrata, protocolar e geral, mas em 
função de sua magna relevância. Mu-
nido das intuições e vibrações de nos-
sos mestres, fizemos coincidir o Dia da 
Espiritualidade com a data do advento 
do Racionalismo Cristão na Terra.

Ao comemorarmos o Dia da Es-
piritualidade e consequentemente o 
aniversário de nossa filosofia, somos 
chamados a renovar o nosso compro-
misso em prol da liberdade, da justiça 
e da dignidade. Enfim, manifestar nos-
sa identificação com os valores morais 
que plenificam e enobrecem o espírito.

Mas toda expressão de reverência 
é insuficiente quando se limita apenas 
a atividades exteriores, é preciso pen-
sar, é preciso sentir. Nesse contexto, 
emerge o verdadeiro sentido da gra-
tidão, que na visão racionalista cristã 
é o fundamento do respeito. É através 
desse sentimento que o espirito se ele-
va para além do pântano do orgulho 
e da vaidade.

Nós, que herdamos o patrimônio mo-
ral daqueles gigantes que nos antecede-
ram, temos que manifestar nessa opor-
tunidade a nossa felicidade, de também 
celebrarmos este mês o natalício daquele 
que para nossa comunidade representa 
um modelo a ser seguido. Portanto, lem-
bramos efusivamente, os 158 anos do 
nascimento de Luiz de Mattos.

Sabemos que a fragmentação da 
ética, constatada na realidade física, 
afasta o ser humano de sua dimensão 
mais profunda, tornando-o manipulá-
vel e indeciso frente aos critérios de 
honradez que devem nortear sua con-
duta. O antídoto para esse mal, afirma 
o Racionalismo Cristão, é o mergulho 
na genuína espiritualidade que abre 
campo para que todos possam viven-
ciar suas legítimas aspirações.

Com efeito, estamos convencidos de 
que essa magnífica reunião que praze-
rosamente realizamos nos conferiu um 
sentido ainda mais amplo da autenti-
cidade dos ideais que defendemos, ao 
mesmo tempo que fortaleceu em nós a 
vontade de contribuir, sempre e cada 
vez mais, para o bem da humanidade.

Temos a certeza de que esse sen-
timento é compartilhado por toda a 
militância do Racionalismo Cristão e 
por todos os amigos que assiduamen-
te nos honram com suas presenças e 
que, por sua íntegra conduta, tornam 
credível o verdadeiro e sublime sen-
tido da espiritualidade. 

Terminada a cerimônia, Gilberto Silva recebeu cumprimentos pela qualidade das informações passadas em seu discurso

Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo

 “ Sabemos, pelo estudo 
da espiritualidade, que 
a prática do bem tem 
como pressuposto a 

transformação íntima.” 

Reportagem
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Despertar para a espiritualidade e 
para a prática do bem. Esta foi 

a reflexão que permeou a comemo-
ração dos 108 anos do Racionalismo 
Cristão nesta sexta-feira, 26 de janei-
ro de 2018, em nossa Casa-Chefe, no 
Rio de Janeiro. Um momento de muita 
harmonia e sentimento de gratidão, 
que contou com as sábias palavras 
do presidente Gilberto Silva sobre a 
importância da aplicação correta dos 
ensinamentos espirituais e, sobretudo, 
do Dia da Espiritualidade.

“A definição da data de fundação 
como o Dia da Espiritualidade ocorreu 
com o intuito de fazer jus ao exemplo 
de Luiz de Mattos e Luiz Thomaz, dois 
grandes altruístas que queriam pro-
mover o bem entre as pessoas.

Muito além do seu tempo, Luiz de 
Mattos nos legou uma das maiores 
joias que podemos ter, que é o esclare-
cimento espiritual. Então, o Dia da Espi-
ritualidade remete ao lado prático dos 
ensinamentos do Racionalismo Cristão, 

que são as atitudes, a convivência, o 
pensamento”, esclarece Gilberto Silva.

Ao longo da reunião, o presidente 
enfatizou também a importância da 
limpeza psíquica para a recuperação 
anímica das forças e lembrou o quan-
to a filosofia tem beneficiado milhares 
de pessoas em suas crises existenciais, 
assim como seu grande diferencial de 
não possuir dogmas.

Humberto Rodrigues, presiden-
te astral de todas as nossas Casas, 
também agraciou o momento de ce-
lebração com sua presença espiritual, 
enaltecendo os 108 anos de muito 
trabalho e de vontade de aprender, 
valores que refletem os preceitos do 
Racionalismo Cristão, convidando to-
dos a trabalharem em prol do bem e 
na busca do próprio ‘eu’, racional-
mente e analiticamente.

Sem dúvida alguma, um dia de 
muita alegria.

Ana Arnold

108 anos do RC – uma reflexão

A jornalista Ana Arnold entrevista Gilberto Silva para as mídias sociais do RC

Material elétrico, hidráulico,
tintas, ferragens e ferramentas

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

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

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

Reportagem

RÁDIO A RAZÃO

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

transmitidas pela Rádio A Razão
 às 5h e 7h da manhã e às 18h e 20h

(horários de Brasília).

www.radioarazao.com.br

 Rua São Francisco Xavier, 467 – Loja E – Tijuca – RJ
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Festa em SP com música
Em comemoração aos 108 anos 

do Racionalismo Cristão e ao 
Dia da Espiritualidade, a Filial 
São Paulo dedicou o domingo 

28 de janeiro a relembrar com músi-
ca, uma forma simples e descontraída, 
essa trajetória de grandes lutas e mui-
tas vitórias. 

Em seguida à reunião pública que 
acontece todos os domingos, às 10h da 
manhã, foi oferecido um almoço a mili-
tantes e assistentes e seus familiares, e 
logo após um recital de música.

Nada melhor que música, marcan-
do época, para relembrar a trajetória 
dessa obra de espiritualização da hu-
manidade através dos tempos.  

O professor de música e presiden-
te da Filial Ipiranga (SP), Rubens De 
Dono, montou um espetáculo singular, 
apresentando músicas que estavam 

sendo tocadas nas rádios, cinema e nas 
mais diversas mídias, desde quando foi 
fundado o Racionalismo Cristão até os 
nossos dias, um trabalho de pesquisa 
fantástico, que deu resultado incrível.

Para esse trabalho, Rubens De 
Dono teve a participação dos alunos 
da Oficina de Música Maria Tomázia, 
que foi criada por ele com apoio do 
presidente em exercício da Filial São 

Paulo, Fernando F. da Costa, para le-
var conhecimento musical aos frequen-
tadores das reuniões de domingo e aos 
militantes, formando um elo maior de 
harmonia através da arte.

Foi convidado para essa participa-
ção, além dos alunos da oficina, o talen-
toso músico Renato Correa, tocando flau-
ta, o professor Roberto Faria de Oliveira, 
ao teclado, e Claudio Bengosi, ao violão, 
com sonorização de Edson Vitoreli.

Foi um show de arte e desprendi-
mento, tornando as horas em que todos 
estiveram ali reunidos num período de 
grande satisfação através de todos os 
sentidos, com elevação espiritual na reu-
nião, comida de qualidade e boa músi-
ca. Ao final, todos já se comprometeram 
para um próximo evento em breve.

Colaboração de Beatriz Melo

Na plateia havia quem quisesse fazer o registro e guardar a recordação

Muita atenção da plateia, composta de militantes e assistentes do RC

Instrumentistas apresentam músicas do início do século passado

Reportagem

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

Se você mora em São Paulo, nas 
proximidades ou mesmo distante, está 
convidado a participar de um encon-
tro de estudos que será realizado na 
Filial Butantã e focalizará as dificul-
dades que enfrentamos quando de-
sejamos mudar nosso modo de pensar.

O tema será discutido a partir de 
uma palestra com o título O que nasce 
primeiro, o pensamento ou o sentimen-
to? e como se libertar dos maus senti-
mentos. A palestra será proferida por 
Julio Cesar do Nascimento, às 15h. O 
encontro de estudos será no dia 24 
deste mês. A Filial Butantã fica na Rua 
Santanésia, 495 – Butantã, São Paulo.

O que nasce primeiro, 
o pensamento 

ou o sentimento?
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Tripla comemoração em
Cachoeiro do Itapemirim

T ripla comemoração – 108 
anos do Racionalismo Cristão, 
Dia da Espiritualidade e o 
34º aniversário de ascensão 

a Filial – marcou o dia 26 de janeiro 
na casa racionalista cristã de Cacho-
eiro do Itapemirim (Espírito Santo) do 
Racionalismo Cristão, presidida por 
Nelcino Bittencourt.

O presidente em exercício, An-
tonio Carlos de Carvalho, lembrou 
que a “Casa nasceu de um pequeno 
grupo de pessoas de boa vontade, 
que não poupou esforços para con-
cretizar esse nobre ideal. Na década 
de 30 do século passado, os ilustres 
fundadores da filial, destacando-se 
João Feliciano de Araújo, que, graças 
a um revés de saúde, em busca de 
lenitivos que pudessem reabilitá-lo, 
visitou a Casa-Chefe do Racionalis-
mo Cristão e lá firmou com Antonio 
Cottas o compromisso de fundar um 
correspondente em Cachoeiro de Ita-
pemirim, e assim fez”.

Destacou Antonio Carlos de Car-
valho: “Podemos dizer que os nobres 
fundadores desta nossa querida fi-
lial, espíritos de evolução elevada, 
encarnaram na Terra com a missão 
de despertar as pessoas para os va-
lores espirituais, usando sua capaci-
dade de liderança, e com a ajuda 
de outras pessoas bem intencionadas 
formaram esta esfera luminosa na 
nossa querida cidade de Cachoeiro 

de Itapemirim. E foi na responsabi-
lidade do presidente dessa Casa, 
Nelcino Bittencourt, que se elevou à 
categoria de filial.”

“Sabemos que nossa missão é 
dura e espinhosa, causando-nos às 
vezes tristeza e desilusão”, disse o 
presidente em exercício. “Mas tam-
bém sabemos que é através dela 
que nos sentimos realizados e con-
fortados pela certeza do dever cum-
prido. No mundo de inquietações em 
que vivemos, estamos sempre sujeitos 
a sentirmo-nos desgastados, debi-
litados pelo esforço, que por vezes 
parece infrutífero, mas podemos crer 

que não é, o que fazemos de bom 
será sempre compensador. Compen-
sador para a humanidade em geral 
e para nós próprios, já que o bem 
que fazemos é tão pouco comparado 
à necessidade de esclarecimento da 
humanidade.”

Ao discursar, Filip Carvalho dis-
correu sobre saúde integral, desta-
cando 25 princípios e garantindo que, 
com sua adoção, sempre avivados no 
espírito, não há quem não usufrua um 
viver relativamente ameno e rodea-
do de perspectivas agradáveis.

“Falar de espiritualidade é falar 
do RC, ela é a essência pura do RC. 

Nós a respiramos no RC”, afirmou Pe-
dro Danelon.

E prosseguiu: “O esclarecimento 
espiritual é uma necessidade para 
todos os seres, porque a humanida-
de, ignorante das coisas espirituais, 
das coisas transcendentes, não dá a 
devida importância à vida, descon-
trola-se, só vê com os olhos materiais. 
Luiz de Mattos”.

Acrescentou que “a única via 
para a felicidade do ser humano tem 
a primazia no encontro com a sua 
espiritualização. Só assim o ser se 
apercebe do real significado da sua 
existência na Terra, da existência da 
sua alma, do conhecimento de si mes-
mo e da vida fora da matéria.

A vida fora da matéria consiste 
em entender que não existe apenas 
a matéria e que esta está em sinto-
nia com a Força. E que a Força é o 
princípio inteligente, imaterial, ativo 
e transformador da própria matéria.

Assim, o binômio Força e Matéria 
corresponde à síntese que resume e 
explica a vida, na sua total amplitu-
de. Perceber esta síntese vai permitir 
ao ser reconhecer a existência de um 
principio inteligente e vibrante em si 
mesmo, do seu próprio espírito, partí-
cula inteligente, força existente em si, 
capaz de vencer e superar obstácu-
los, reconhecer erros e transpô-los e, 
pela apuração deste conhecimento, 
reduzi-los.”

Dirigentes e militantes da Filial Cachoeiro no Dia da Espiritualidade

Reportagem

ADVOGADO EM SÃO PAULO

DR. ANEZIO DONISETE LINO 

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

 Direito civil – Empresarial – Consumidor
 Direito de família – Inventários e parti-
lhas
 Direito imobiliário – Direito bancário
 Direito penal
 Assessoria e consultoria jurídica
 Cobrança e recuperação de créditos
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Alegria estampada nas faces
Militantes, assistentes e visitantes da 

Filial São Gonçalo (Rio de Janeiro) 
do Racionalismo Cristão mostra-
ram alegria em seus semblantes 

por estar presentes, uns para relembrar e 
outros para conhecer a história dessa filo-
sofia que beneficia todos que adentram 
suas Casas.

Durante toda a reunião cívico-espi-
ritualista notava-se atenção e interes-
se dos presentes. Não queriam perder 
uma só palavra.

A comemoração do Dia Mundial da 
Espiritualidade, quando o Racionalismo 
Cristão completa 108 anos de sua im-
plantação na Terra, mostra os benefícios e 
as orientações que fazem a diferença na 
vida de cada pesquisador. Foi relembra-
do o valor e capacidade do mestre Luiz 
de Mattos e o companheirismo de Luiz 
Thomaz.

O tempo passa, e outros espíritos 
valorosos chegaram, dando tudo de si 
para continuar essa obra gigantesca. 
Foram eles os mestres Antonio Cottas 
e Humberto Rodrigues, que, com de-
dicação e amor ao próximo, entrega-
ram sua vida física ao Racionalismo 

Cristão e ao esclarecimento espiritual 
da humanidade.

Nesse mesmo dia foi comemorado 
também o 19º aniversário de inaugura-
ção da nova sede da filial, acontecimento 
que se deu em 30 de janeiro de 1999. 
Ao término da reunião cívico-espiritualista, 
foi oferecido a todas as senhoras e me-
ninas um botão de rosa vermelha, e aos 
senhores e rapazes, um chaveiro como 
lembrança do 108º aniversário da filoso-

fia racionalista cristã e do Dia Mundial da 
Espiritualidade.

A presidente da Filial São Gonçalo, 
Lucy Gonçalves da Costa, ao relembrar a 
a historia do Racionalismo Cristão, nestes 
108 anos de sua implantação na Terra, 
discorreu sobre a personalidade,  altru-
ísmo e espiritualidade de Luiz de Mattos 
e enalteceu o trabalho dos militantes da 
Casa, desenvolvido com toda dedicação.

Disse Dona Lucy: “Luiz de Mattos e 

Luiz Thomaz, com coragem e ânimo forte, 
decidiram presentear esta joia rara para 
esta pátria que a todos recebe com amor 
e carinho. 

Luiz de Mattos desde jovem trazia em 
sua mente o interesse pelo bem-estar da 
coletividade. E essa crescia em sua alma 
sempre que  assistia a alguma injustiça.

O tempo passa e chega o momento 
em que fala mais alto a força espiritual. 
Abraçou com toda força de sua alma 
a causa da abolição da escravatura 
no Brasil, travando longa batalha para 
ajudar os escravos a escaparem das 
condições humilhantes e desumanas por 
que passavam.

Luiz de Mattos não aceitava que os 
semelhantes sofressem preconceitos ou 
racismos. Era um livre pensador, preocu-
pava-se com o sofrimento do ser huma-
no. Resolveu estudar todas as filosofias e 
chegou à conclusão de que, se a abo-
lição da escravatura libertou seres hu-
manos das imposições físicas, a doutrina 
racionalista cristã libertaria almas, que 
através do esclarecimento espiritual se 
tornariam livres para conhecerem-se com 
Força e Matéria.

Frequentadores e militantes da Filial São Gonçalo após a reunião comemorativa

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 

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

Reportagem

ADVOCACIA

ESPECIALIDADE: Contencioso Civil. Família e Sucessões,
Inventário e Partilha. Direito Bancário. 

Cobranças e Indenizações.

Dr. José Barbosa Silva – OAB/SP 150625

Rua Paysandu, 18 – V. Belmiro – Santos / SP, CEP 11075-540
e_jbs@yahoo.com.br – Tel/fax (13) 33225-5396
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RC, fonte de benefícios
Após  reunião pública na Filial 

Haia (Den Haag) do Racio-
nalismo Cristão,  em 26 de 
Janeiro, realizou-se reunião 

cívico-espiritualista para comemorar os 
108 anos de implantação da Doutrina. 

Joaquim Neves, presidente físico 
da Casa, lembrou que o RC foi implan-
tada em 1910 pelos mestres Luiz de 
Mattos e Luiz Thomaz, após terem ana-
lisado a essência do espiritismo racio-
nal. A nossa Doutrina foi fundada com 
o nome de Centro Espírita Amor e Cari-
dade e funcionou inicialmente, durante 
17 meses, em imóvel de propriedade 
de Luiz Thomaz, como registram os ar-

quivos  da Doutrina, que mais tarde 
passou a ser Racionalismo Cristão.

Desde sua implantação, a Doutri-
na tem proporcionado muitos benefí-
cios aos que chegaram e cheguem a 
suas Casas, muitas vezes cansados de 
muito procurar solução para seus ma-
les,  seus problemas, mas, após aden-
trar à uma casa racionalista cristã e 
assistir à prática da limpeza psíquica 
em algumas reuniões públicas, come-
çam a desvendar e conhecer a razão 
e os porquês do sofrimento e o blo-
queio dos problemas. 

O Racionalismo Cristão, além de 
esclarecer aos que chegam a suas Ca-

sas, também benifi cia a humanidade 
por meio das reuniões espiritualistas e 
em especial reuniões de desdobramen-
tos.

O Racionalismo Cristão, com os seus 
esclarecimentos, ensina ao ser humano 
a arte de viver, como educar a perso-
nalidade, como superar os obstáculos 
pelo uso de força de vontade, como 
cultivar o progresso espiritual, como 
encontrar a felicidade relativa, com-
preender a lei de atração e de causa 
e efeito e compreender uma série de 
atributos e sentimentos espirituais que 
ajudam a trilhar pelo caminho retilíneo.

Portanto, elevemos os nossos pen-

samentos às alturas e honremos as co-
lunas mestras do Racionalismo Cristão  
– Luiz de Mattos, Luiz Thomaz, Antonio 
Cottas e Humberto Rodrigues – pela 
luta árdua que tiveram quando encar-
nados e que agora, dos seus mundos 
astrais, continuam a iluminar e benefi -
ciar a humanidade.

Parabenizamos o prezado amigo 
Gilberto Silva e fazemos votos para 
que continue sempre fi rme dando conti-
nuidade à expansão da Doutrina junto 
aos companheiros na Casa-Chefe. Pa-
rabenizamos todos os racionalistas cris-
tãos empenhados na divulgação dessa 
fi losofi a espiritualista.

Reportagem

Atendimento
personalizado

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

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

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

robertocidimoveis@hotmail.com
(21) 986693069

ROBERTO CID IMÓVEIS

Conheça  
a Doutrina

Se você, leitor, ainda não 
conhece o Racionalismo Cris-
tão, visite nosso site na internet 

www.racionalismocristao.net

e alcance informações básicas 
sobre a Doutrina, sua origem e 
seu propósito. 

No site você encontrará os 
endereços de todas as casas 
racionalistas cristãs, no Brasil 
e no exterior, com a identifi ca-
ção dos respectivos presiden-
tes, e os horários das reuniões 
públicas de limpeza psíquica.
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O 26 de Janeiro é uma data que 
toca muito fundo a essência de 
cada ser humano que conhece, 
estuda e aprofunda o seu viver 

nos princípios da Filosofia implantada 
há 108 anos neste nosso planeta pe-
los mestres Luiz de Mattos e Luiz Tho-
maz, o Racionalismo Cristão. Quando 
integrados nos conhecimentos da vida 
espiritual, os seres humanos executam 
com esmero, fortaleza espiritual, sere-
nidade, calma e tranquilidade as múl-
tiplas e sucessivas solicitações que a 
vida moderna exige de cada um, não 
permitindo que estas os desviem do ca-
minho que traçaram em seu mundo de 
estágio. 

Assim iniciou sua alocução a presi-
dente da Filial Lisboa, Maria do Céu 
Sousa, na comemoração do aniversá-
rio do Racionalismo Cristão e Dia da 
Espiritualidade, dirigindo-se a militan-
tes, assistentes e jovens. “Nesse cami-
nhar”, prosseguiu, “as pessoas vão-se 
tornando racionalistas cristãs convictas, 
poderosas lutadoras, divulgadoras da 
verdade espiritualista, com seus princí-
pios esclarecedores, que proporcionam 
bem-estar espiritual, harmonia, fomen-
tando a satisfação e alegria de viver a 
todos os que os praticam”.

Prosseguiu Maria do Céu: “Uns po-
dem ainda considerar esses caminhos 
difíceis. Afirmamos, porém, que a di-
ficuldade apenas existe enquanto as 
pessoas não aprendem a vibrar com o 
Todo Universal. Ultrapassada essa difi-
culdade com vontade forte, tenacida-
de, discernimento, inteligência e consci-
ência esclarecida, tornam-se caminhos 
virtuosos, ricos de acontecimentos be-
néficos, que levam a uma vivência feliz. 

A lei da evolução é considerada 
pelo RC a primeira lei evolutiva. A 
própria história do planeta Terra, 
assim o confirma. Na história desta 
doutrina filosófico-espiritualista, a 
evolução está bem patente nas atu-
alizações literárias que se fazem ne-
cessárias, para acompanhar a evolu-

ção das mentes humanas.
A continuidade e expansão da 

nossa grandiosa Filosofia deve-se a 
seres possuidores de esplendor espi-
ritual, livres de preconceitos, despidos 
de vaidades e de intolerâncias, que, 
num trabalho contínuo, transformam as 
novas tecnologias em instrumentos de 
trabalho profícuos. 

No entrosamento do avanço da 
tecnologia com a espiritualidade, ve-
rifica-se que há cada vez mais ne-
cessidade de nos conhecermos a nós 
mesmos, como parcelas da Inteligência 
Universal em evolução neste mundo de 
escolaridade.

Esta necessidade traz-nos a cons-
ciência de nos tornarmos e mantermos 
ativos no vasto e incomensurável cam-
po espiritualista que, na época atual 
exige a melhor atenção e dedicação 
de todos os que querem avançar cons-
cientes na eterna responsabilidade.

Esta certeza enche nossos espíri-

tos de esperança, estimula os seres 
esclarecidos a trabalharem com valor, 
a cumprirem com dedicação uma mis-
são honrosa nos belos caminhos que o 
Racionalismo Cristão aponta para a 
humanidade.

A militante Eduina Lopes contou 
que, embora frequente o Racionalismo 
Cristão há muito tempo, entende-o há 
bem pouco. “Quanto mais aprendo, 
sinto a necessidade de aprender ain-
da mais, de me esclarecer cada vez 
mais, para auxiliar o meu eu, o meu se-
melhante, enfim, toda a humanidade”, 
afirmou. 

Disse a oradora: “Esta Doutrina é 
maravilhosa. Mostra às pessoas o ca-
minho a seguir na estrada da vida e 
dispõe de ferramentas para que bem 
se cumpra essa caminhada. Só quem 
tem força de vontade, determinação, 
firmeza  e valor, porém, consegue che-
gar ao final da empreitada com o mí-
nimo de desvios.’  

E conclamou a assistência a estudar 
muito, ler os livros editados pela Casa-
Chefe, participar das reuniões de gru-
pos de estudo. 

“Na militância, entendemos que 
não só dos projetos materiais vive o 
homem e que a vida material é um 
complemento para a nossa evolução 
espiritual se bem cumprirmos os nossos 
deveres”, afirmou. 

Em rápido pronunciamento, o mi-
litante Adilson Nascimento manifes-
tou sua alegria por haver conhecido 
o Racionalismo Cristão e agradeceu 
os amigos que o receberam na filial 
“Sinto-me honrado por poder ajudar 
nessa grande missão abraçada pelo 
Racionalismo Cristão de esclarecer a 
humanidade, transformando para me-
lhor este mundo, onde a paz, a com-
preensão a tolerância, o respeito ao 
livre-arbítrio de cada um, se tornem 
uma constante entre todos os seres hu-
manos”, afirmou.

O significado do 26 de janeiro

Terminada a reunião comemorativa, hora da foto que registrará as presenças, e ninguém quis ficar de fora

Reportagem

Chapas Brutas e Lustradas
Pias – Lavatórios – Pisos de Granito

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

Rua Parecis, nº 34, Aquidabam – Cachoeiro de Itapemirim – ES
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A Filial Ilha de São Vicente do Ra-
cionalismo Cristão, localizada em 
Alto de Santo Antonio, comemo-
rou com reunião cívico-espiritua-

lista, em 26 de janeiro, o Dia da Espiritua-
lidade. Militantes, assistentes e amigos da 
Doutrina acompanharam com atenção o 
brilhante discurso do presidente da Casa, 
Antero Filipe dos Santos, do qual segue 
um resumo.

Dirigindo-se aos presentes e em espe-
cial aos jovens, Antero destacou o signifi-
cado do 26 de janeiro para os racionalis-
tas cristãos e discorreu sobre o nascimento 
da Doutrina a partir de decisões tomadas 
pelo Astral Superior e a escolha de Luiz 
de Mattos para implantá-la na Terra.

“Hoje, dia 26 de janeiro de 2018, 
comemora-se em todas as casas ra-
cionalistas cristãs do Mundo, o Dia da 
Espiritualidade, assim cognominado 
para assinalar todos os anos a data da 
fundação do Racionalismo Cristão, sem 
dúvida, um marco histórico, em que a 
bandeira da Doutrina está hasteada 
em quase todas as partes do mundo, 
para que todos possam sentir no âma-
go a grandeza e a profundidade dos 
feitos dos grandes vultos que passaram 
pelo Racionalismo Cristão e que firma-
ram uma Doutrina de escol neste plane-
ta, com o único objetivo de esclarecer e 
espiritualizar os seres encarnados, ins-
tilando neles os sábios esclarecimentos 
e conhecimentos prodigalizados, pri-
meiramente pelo insigne Antonio Vieira, 
como patrono em campo astral, um jesu-
íta que encarnou em Portugal. 

A maior tarefa para a espiritualiza-

ção da humanidade estava reservada, 
porém, a um outro português, do norte de 
Portugal, em Chaves, Luiz de Mattos, em 
outros moldes, quando fundou em 1910, 
em Santos, o Racionalismo Cristão, reali-
zando reuniões públicas de limpeza psí-
quica e de esclarecimento; logo depois, 
escrevendo na sua Tribuna Espírita, com 
base numa Filosofia codificada em prin-
cípios e disciplina sólidos. Para o efeito, 
teve que estudar todas as filosofias e 
frequentar diversas vertentes espíritas 
no Brasil que lhe permitissem firmar neste 
planeta uma ferramenta livre de dogmas, 
de misticismo religioso e de fanatismo. 

Amigos, a história do Racionalismo 
Cristão é muito rica em termos de ensi-
namentos que foram expandidos pelo 
sucessor e amigo de Luiz de Mattos, An-
tonio Cottas, consolidador da Doutrina 

do Grande Mestre, outra figura de escol 
incontornável na sua caminhada histórica, 
esclarecedora e espiritualizadora.

Também é de justiça realçarmos nes-
te momento uma outra grande figura 
que empurrou ainda mais o Racionalismo 
Cristão, na sua expansão: Humberto Ro-
drigues, que durante a sua presidência 
emprestou à nossa querida Doutrina ou-
tra visibilidade, agora dotada com fer-
ramentas informacionais céleres ao seu 
serviço, continuada pelo atual presidente, 
Gilberto Silva, para a espiritualização da 
militância de todas as casas racionalistas 
cristãs do mundo e da humanidade no seu 
todo.

Prova disso é que mais 200 milhões 
de pessoas vêm utilizando o site do Ra-
cionalismo Cristão, com regularidade as 
emissões da Rádio A Razão, TV A Razão, 

além de outros órgãos de comunicação, 
como é o caso do Jornal A Razão, rece-
bendo e interiorizando os ensinamentos 
da Doutrina Luiz de Mattos.

De destacar ainda que, durante a 
vigência do Dr. Humberto, além dessas 
ferramentas firmadas com mestria pela 
Casa-Chefe, literaturas foram revisadas 
e publicadas em várias edições, só para 
citar o Prática do Racionalismo Cristão, 
ferramenta de aprendizado utilizada no 
dia a dia em todas as casas racionalis-
tas cristãs, em nível mundial, e das sábias 
doutrinações do Astral Superior, transmiti-
das todas as quintas-feiras na Casa-Che-
fe, trazendo mais luz e conhecimentos aos 
militantes, principalmente aos doutrinado-
res e médiuns, por forma a repassarem 
esses conhecimentos aos assistentes das 
reuniões públicas.

Cabo Verde nas comemorações

Antero Filipe dos Santos, discursando Integrantes da mesa do estrado em extrema concentração

Reflexões

Inútil é o esforço de esconder 
o que se passa no íntimo [extre-
mo sequencial antecedente]. Tudo 
que se sente, a fisionomia, os olhos 
expressam; revela-se também nos 
gestos e nas atitudes (extremo se-
quencial consequente, nas suas di-
versas instâncias). Escusado será 
fingir sinceridade quem é falso; 
pregar generosidade quem não a 
possui.                                   

 Olga B. C. de Almeida  

A discrição é a virtude de 
guardar o que se ouve, de não re-
velar assuntos que são ou podem 
ser secretos, evitando situações 
desagradáveis, e até mesmo des-
fechos funestos.  

Luiz de Souza

Reportagem
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Sofro de fobia social e timidez. 
Esta semana tenho que ir ao 
cartório eleitoral para fazer o 
cadastro biométrico e a trans-

ferência do título eleitoral. Lá tem mui-
ta gente, tumulto, e quando fico perto 
de muita gente não consigo sentir-me 
à vontade e começo a passar mal. 
Fico tenso, trêmulo, triste e desespera-
do. Fico o dia inteiro preocupado, não 
consigo concentrar-me e não durmo di-
reito. Quando as pessoas olham para 
mim, começo a tremer muito forte, a 
tremedeira é no corpo inteiro, e sofro 
muito com isso. Gostaria que vocês me 
orientassem para me sentir melhor.

Resposta: Prezado, pelo que nos 
relata, você tem mediunidade mais 
desenvolvida. Por isso, perturba-se em 
ambientes em que haja aglomerações. 
Daí seus sentimentos de preocupação, 
falta de concentração, tristeza e de-
sespero. Desses sentimentos resultam 
consequências físicas.

Você pode livrar-se desse sofrimen-
to à medida que se conhecer como um 
composto de Força (espírito) e Matéria 
(corpo físico) e compreender o que é a 
mediunidade, entendendo o motivo de 
ter essa capacidade espiritual desen-
volvida nesta vida terrena.

O Racionalismo Cristão oferece 
a você as explicações de que precisa 
para conviver com sua mediunidade sem 
sofrimentos desnecessários. Estudando 
os ensinamentos explanados por essa 
doutrina espiritualista, você compreen-
derá, também, que há um motivo para 
você ter a mediunidade desenvolvida.

Esse estudo vai exigir de você for-
ça de vontade para vencer essas difi-
culdades, desejo intenso de superar os 
problemas atuais e determinação para 
mudar sua vida. Tudo isso é possível e 
está ao seu alcance.

Vamos oferecer-lhe algumas orien-
tações iniciais para que você comece 
esse processo de mudança. Esteja certo 
de que conseguirá ter uma vida tran-
quila e proveitosa e vencerá essas di-
ficuldades à medida que se esclarecer 
sobre a vida espiritual.

São três ações que iniciarão o pro-
cesso de mudança que você deseja: 
fazer a limpeza psíquica diariamente, 
estudar a vida espiritual e frequentar 
as reuniões públicas de limpeza psíqui-
ca e esclarecimento espiritual realiza-
das nas casas racionalistas cristãs.

A limpeza psíquica é uma práti-
ca de higiene mental, uma forma de 
se obter equilíbrio interior e tranqui-
lidade espiritual, recomendada pelo 
Racionalismo Cristão. Consiste nas irra-
diações, cuja finalidade é estabelecer 
contato com as Forças Superiores. As 
irradiações encerram elevado sentido 
espiritual e concentram, na sua essên-
cia, um resumo doutrinário do Raciona-
lismo Cristão. Quando as irradiações 
se elevam com convicção, atingem, in-
variavelmente, a meta, e o Astral Su-
perior, ao qual são dirigidas, capta as 
suas vibrações. 

É possível acompanhar a limpeza 
psíquica a qualquer momento, através 
de um áudio da limpeza psíquica, com 
duração de sete minutos, disponível na 
primeira página do site desta Doutri-

na: www.racionalismocristao.net. Esse 
áudio ajuda muito a compreender me-
lhor o processo da limpeza psíquica. É 
gratuito.

Pode, ainda, acompanhar a limpe-
za psíquica que é transmitida pela Rá-
dio A Razão, diariamente, às 7 horas e 
às 20 horas: www.radioarazao.com.br. 

Momentos antes do horário das 
irradiações, as pessoas devem prepa-
rar-se, de preferência num lugar silen-
cioso, elevar os pensamentos, vibrá-los 
positivamente, com firmeza e entusias-
mo, com confiança de que tudo na sua 
vida vai sair da melhor maneira possí-
vel, com convicção nos efeitos benéficos 
da limpeza psíquica, e iniciar as suas 
irradiações com o pensamento liberto 
de todas as coisas materiais, sem pen-
sar em ninguém, em nenhum problema, 
atendo-se apenas ao significado das 
palavras que estão pronunciando.

A doutrina racionalista cristã acon-
selha todas as pessoas também a ter 
equilíbrio espiritual e físico, por meio 
de um viver disciplinado, metódico e 
consciente, e adverte que o indispensá-
vel preparo mental, conseguido atra-
vés da limpeza psíquica, é tão neces-
sário ao espírito quanto a higiene física 
o é para o corpo.

Para conhecer os ensinamentos ex-
planados pela Doutrina, orientações 
que nos ajudam a conduzir nossa vida 
terrena com mais sabedoria e provei-
to espiritual, aconselhamos a leitura do 
livro Conceitos racionalistas cristãos e 
das obras essenciais Racionalismo Cris-
tão e A vida fora da matéria, dando 
preferência às últimas edições.

Se dessas leituras surgirem dúvi-
das, teremos prazer em trocar ideias a 
respeito dos ensinamentos ministrados 
pela Doutrina. Sinta-se sempre à von-
tade para entrar em contato conosco.

Frequência às reuniões realizadas 
nas casas racionalistas cristãs:

Sugerimos que você frequente as 
reuniões públicas de limpeza psíquica 
e esclarecimento espiritual realizadas 
nas casas racionalistas cristãs. Além de 
receber úteis ensinamentos, experimen-
tará os benefícios dos eflúvios espar-
gidos pelo Astral Superior. As reuniões 
nas Filiais são realizadas às segundas, 
quartas e sextas-feiras (inclusive feria-
dos). Começam, em geral, às 20 horas 
e terminam às 21 horas. Entrada fran-
ca. Nada lhe será perguntado, a não 
ser se é a primeira vez. Neste caso, 
você receberá um folheto explicativo.

Você encontrará os endereços das 
casas racionalistas cristãs e os horários 
de funcionamento, na seção Casas RC 
do site da Doutrina.

Conheça-se e confie em si mesmo. 
Saberá como resolver seu problema 
sem depender da ajuda de ninguém. 
Seguindo essas orientações, perceberá 
que pequenas mudanças começam a 
ocorrer em sua vida.

A mudança não ocorre do dia para 
a noite. Seja disciplinado, determinado e 
dê espaço para que seu desejo de supe-
rar suas dificuldades seja realizado. Tudo 
está ao alcance de suas mãos, tenha cer-
teza disso. Está ao seu alcance mudar 
totalmente o rumo de sua vida, seja 
perseverante nessa caminhada que co-
meçará a trilhar.

Veja como superar sua timidez

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

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

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

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

Visite o Racionalismo Cristão na internet
www.racionalismocristao.net

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

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

A Razão
Criança

Leia e 
recomende

Aconselhamento
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Como evitar maus pensamentos
Gostaria de entender melhor 

como podemos educar os nossos 
pensamentos. Aprendi na Dou-
trina que devemos manter sem-

pre de forma positiva os nossos pensa-
mentos. Sei que muitas vezes vacilo e, 
quando percebo, estou pensando mal, 
e com isso acabo gerando pensamen-
tos de medo e insegurança. 

Resposta: Prezado, esse processo 
de mudança que você busca exige es-
tudo, conhecimento de si mesmo e en-
tendimento do que seja o pensamento. 
É muito saudável esse seu desejo de 
banir de sua vida pensamentos que só 
atraem negatividades.

Temos de analisar o momento em 
que um pensamento ruim se instala em 
nossa mente e, de imediato, ocupar-nos 
com projetos e ideias positivas, seja len-
do um bom livro, seja dedicando-nos ao 

trabalho, seja entregando-nos a uma ati-
vidade de lazer que nos satisfaça.

Pensamentos ruins vêm de fora e se 
instalam em nossa mente, funcionando 
com se fossem nossos. Como todos nós 
temos mediunidade intuitiva, captamos 
esses pensamentos, que são ondas vibra-
tórias que existem na atmosfera fluídica 
que envolve a Terra. Por isso, você preci-
sa compreender o que é o pensamento 
para que saiba controlá-lo.

O Racionalismo Cristão oferece as 
explicações para o que acontece com 
você e orientações sobre como proce-
der para efetuar a mudança que de-
seja implementar em sua vida.

Basicamente você deve começar 
com três ações. Os primeiros passos a 
serem dados seriam fazer a limpeza 
psíquica diariamente no lar; estudar a 
espiritualidade; frequentar as reuniões 
públicas de limpeza psíquica e escla-

recimento espiritual realizadas nas ca-
sas racionalistas cristãs.

Você deve seguir as instruções con-
tidas no folheto explicativo que pode 
ser obtido gratuitamente em qualquer 
casa racionalista cristã ou através do 
site desta Doutrina: http://www.racio-
nalismocristao.net, bastando clicar em 
“limpeza psíquica”.

Também é possível acompanhar a 
limpeza psíquica a qualquer momento, 
através de um áudio da limpeza psí-
quica disponível na primeira página 
do nosso site. Pode, ainda, acompa-
nhar a limpeza psíquica que é transmi-
tida pela Rádio A Razão www.radioa-
razao.com.br, diariamente, às 7 horas 
e às 20 horas. 

A doutrina racionalista cristã acon-
selha todas as pessoas a terem equilí-
brio espiritual e físico, por meio de um 
viver disciplinado, metódico e conscien-

te, e adverte que o indispensável pre-
paro mental, conseguido através da 
limpeza psíquica, é tão necessário ao 
espírito quanto a higiene física é para 
o corpo.

Para conhecer os ensinamentos ex-
planados pela Doutrina, orientações 
que nos ajudam a conduzir nossa vida 
terrena com mais sabedoria e proveito 
espiritual, aconselhamos a leitura das 
obras essenciais Racionalismo Cristão e 
A vida fora da matéria, dando prefe-
rência para as últimas edições. 

Se dessas leituras surgirem dúvi-
das, teremos prazer em trocar ideias a 
respeito dos ensinamentos ministrados 
pela Doutrina. 

Você encontrará os endereços das 
casas racionalistas cristãs, bem como 
os horários de funcionamento, na seção 
Casas RC do site da Doutrina: www.ra-
cionalismocristao.net.

Limpeza psíquica
A disciplina do Racionalismo Cristão recomenda a limpeza psíquica 

como forma primordial de limpar psiquicamente o ambiente em que nos 
encontramos, afas tando influências negativas que possam prejudicar nosso 
humor, nossas atividades, nossa vida, enfim.

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

Irradiação A
Ao Astral Superior
Grande Foco! Força Criadora!
Nós sabemos que as leis que regem o Uni verso são na turais e imu-

táveis, e a elas tudo está sujeito.
Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, deri-

vado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito 
se esclarece e alcança maior evolução.

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

Irradiação B
Grande Foco! Vida do Universo!
Aqui estamos a irradiar pensamentos às Forças Superiores para que a 

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

Meu namorado descobriu que tem 
uma doença que não tem cura e eu es-
tou com medo de perdê-lo ou ele fa-
zer uma besteira. Ele está depressivo e 
triste, e eu também estou ficando por-
que não posso ajudá-lo. Por favor, nos 
ajudem com um esclarecimento.

Resposta: Prezada, compreende-
mos que muitas coisas acontecem em 
nossa vida deixando-nos desorienta-
dos e ansiosos. O Racionalismo Cris-
tão oferece-nos ensinamentos que nos 
dão condições de tudo enfrentar sem 
nos deixarmos vencer pela depressão, 
pois ceder ao desespero só vai piorar 
a situação para os dois.

Sugerimos que você procure am-
pliar seus conhecimentos sobre a vida 
espiritual para saber como enfrentar 
problemas difíceis que a vida sempre 
nos oferece.

Esteja certa de que encontrará nes-
sa filosofia espiritualista o apoio de que 
precisa para enfrentar e vencer as di-
ficuldades, e a força necessária para 
apoiar seu namorado. Se puder, passe 
essas informações e conselhos para ele.

Os primeiros passos a serem dados 
seriam: fazer a limpeza psíquica dia-
riamente no lar; estudar a espirituali-
dade; frequentar as reuniões públicas 

de limpeza psíquica e esclarecimento 
espiritual realizadas nas casas racio-
nalistas cristãs.

Para conhecer os ensinamentos ex-
planados pela Doutrina, orientações 
que nos ajudam a conduzir nossa vida 
terrena com mais sabedoria e provei-
to espiritual, aconselhamos a leitura 
do livro Conceitos racionalistas cristãos  
e das obras essenciais: Racionalismo 
Cristão e A vida fora da matéria dando 
preferência às últimas edições. 

Se dessas leituras surgirem dúvi-
das, teremos prazer em trocar ideias a 
respeito dos ensinamentos ministrados 
pela Doutrina. Sinta-se sempre à von-
tade para entrar em contato conosco.

Sugerimos que você frequente as 
reuniões públicas de limpeza psíquica 
e esclarecimento espiritual realizadas 
nas casas racionalistas cristãs. Além de 
úteis ensinamentos, você receberá os 
benefícios dos eflúvios espargidos pelo 
Astral Superior.

Você encontrará os endereços das 
casas racionalistas cristãs, bem como 
os horários de funcionamento, na seção 
“Casas RC” do site da Doutrina: www.
racionalismocristao.net

Conheça-se e confie em si mesma. 
Está ao seu alcance mudar totalmente 
o rumo de sua vida.

RC oferece condições de
enfrentar as dificuldades

Aconselhamento
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Atenção para não cair nas 
armadilhas do astral inferior

Conheço a doutrina racionalista 
cristã desde criança, e gostaria de 
orientações sobre dificuldade para en-
gravidar. Eu e meu esposo já passamos 
por muitos médicos e nos submetemos 
a exames invasivos, e todos disseram 
nada haver que nos impeça de ter fi-
lhos. Solicitaram que esperássemos 
12 meses, pois menos que isso não se 
considera dificuldade, e muitos menos 
esterilidade. Já se passaram três anos 
que não utilizo qualquer método con-
traceptivo, temos uma vida saudável 
sem vício. Qual a visão da doutrina so-
bre esse tema? Existe realmente o tem-
po de Deus? Alguns estão fadados a 
certas experiências e outros não?

Qual a visão da Doutrina sobre 
fertilização in vitro?

Confesso que para vir falar com 
vocês demorei bastante, pois me in-
dagava: “como, sendo desta Doutrina, 
estou com medo e estou sem saber o 
que fazer?”.

Estou morando longe de minha 
mãe, ela é meu tudo nessa vida, sem-
pre me vem acalmando o coração e 
dizendo “vamos irradiar porque com o 
coração aflito não enxergamos nada”.

Resposta: Prezada, você deve se-
guir a orientação de sua mãe para não 
se afligir e criar uma ansiedade que 
pode transformar-se em insegurança 
e incerteza. Você e seu marido cumpri-
ram todas as orientações médicas que 
diagnosticaram nada existir de anormal 
para que ocorra a fertilização, por isso 
em seus pensamentos precisam criar uma 
mentalidade otimista, na certeza de que 
ela se realizará naturalmente, eliminan-
do assim a ansiedade e a insegurança, 
mas cultivando a paciência e a confiança 
e exercendo as leis da atração para que 
ela aconteça quando menos esperarem.

Procure não criar em sua mente a 
ideia de que está fadada ao insuces-
so, pois você ainda é nova e pode ter 
idealizado anteriormente o empecilho 
ao cultivar a ansiedade, a expectativa 
exagerada, e com isso a insegurança.

Como se costuma dizer, dê tempo ao 
tempo. E, se resolver realizar a fertiliza-
ção in vitro, faça-o também com a con-
fiança necessária para que ocorra com 
sucesso sem qualquer dúvida a respeito.

Continuem a realizar, você e seu 
marido, a limpeza psíquica conforme 
orienta a Doutrina, sem pedir nada, 
mas contribuindo com seus pensamen-
tos para o bem-estar da humanidade.

Já havia enviado um e-mail a 
lhes pedir ajuda para vencer 
o medo que tenho de perder 
o meu filho, que teve uma do-

ença com dois anos de idade e ago-
ra tem quatro. Vivo numa permanente 
angústia, sempre que ele tem alguma 
queixa fico num estado de ansiedade 
que acaba comigo. Agora ele anda a 
conseguir desconcentrar-me por com-
pleto. Só faz coisas que eu peço para 
ele não fazer, olha pra mim e faz tudo 
errado. Eu me descontrolo e penso coi-
sas negativas. Grito com ele, tenho von-
tade de bater nele, e estou sempre a 
discutir com o pai. Ele faz tudo para 
me descontrolar, acho que isso não è 
normal. Moramos os três, ele é um filho 
desejado e nós dois o amamos muito e 
temos medo de perdê-lo. Só que ago-
ra somos uma família sempre a discutir 
aos gritos. 

Eu frequente a casa racionalista 
cristã e quando vou às reuniões che-
go em casa leve, com uma paz inte-
rior muito boa, mas eles fazem tudo 
para me desconcentrar e me irritar. 
Eu me sinto esgotada, por favor me 
ajudem. Não quero  perder a minha 
família e quero voltar a ter paz em 
minha casa.

Resposta: Prezada, não caia na 
armadilha do astral inferior, que a 
está conduzindo para o desequilíbrio 
psíquico.

Esse medo doentio de perder o 
seu filho somente atrai as correntes do 
mal e intuem toda a família à discór-
dia, às brigas e discussões. O medo, a 
insegurança, a angústia, o descontrole 
emocional estão minando o seu rela-
cionamento e podem destruir o seu 
casamento, se você não tomar provi-
dências urgentes para superar essa 
situação.

Antes de iniciar a sua limpeza psí-
quica no lar, pense positivamente no 
seu filho, imagine-o forte, saudável, 
alegre e feliz, imagine a sua família 
unida e em harmonia, imagine que 
você também é muito feliz por possuir 
um lar repleto de amor.

Porém, ao iniciar a limpeza psíqui-
ca, pense somente nas palavras das 
irradiações, vibre intensamente o seu 
pensamento nas correntes do bem, 
para atrair as Forças Superiores e 
ajudar esses espíritos sofredores que 
perambulam pela atmosfera fluídica 
da Terra a seguir a seus devidos mun-
dos de origem, e evitar más intuições 
no seu lar.

Ao terminar a limpeza psíquica, 
siga com a sua vida, confiante na ação 
das Forças Superiores e na certeza de 
que o seu dia será muito proveitoso e 
você irá resolver todos os seus proble-
mas, com equilíbrio e bom senso, e não 
irá irritar-se por eventuais travessuras 
do seu filho, normais em todas as crian-
ças dessa idade.

O seu filho será calmo, dócil e obe-
diente, dependendo do ambiente em 
que ele viva, dependendo do nível 
emocional das pessoas à sua volta.

Portanto, aprenda a se contro-
lar, incentive o seu marido a também 
se controlar e evitar qualquer tipo de 
discussão ou atrito, principalmente na 
presença do seu filho.

Quando ele lhe desobedecer ou 
estiver manhoso, dê-lhe carinho e aten-
ção, diga-lhe palavras amáveis, tenha 
calma e muita paciência com ele, nunca 
gritando nem o ameaçando ou agre-
dindo com palavras, pois essas atitudes 
marcam uma criança por toda a vida, 
podendo lhe causar traumas no futuro, 
difíceis de serem contornados.

Para melhores orientações, suge-
rimos a leitura atenta do capítulo 15 
(Família e educação de filhos) do li-
vro Racionalismo Cristão, 45ª edição, 
podendo ampliar seus conhecimentos 
nas obras de Olga Brandão, princi-
palmente o livro Caminhos certos.

Esperamos que você e o seu mari-
do se entendam e aprendam a lidar 
com o seu filho, que precisa muito de 
vocês, precisa de exemplos de amor e 
compreensão, para ser, no futuro, um 
homem liberto de complexos e precon-
ceitos, e, assim, útil a si próprio e aos 
seus semelhantes, um verdadeiro racio-
nalista cristão.

Escreva-nos ao necessitar das nossas 
palavras amigas e conforto espiritual.

Aconselhamento

Não se aflija, 
a gravidez virá
a seu tempo
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Luiz de Mattos
Codificador do Racionalismo Cristão

É no uso da força de vontade 
voltada para a prática do bem que 
está o segredo do êxito pessoal. 
Pensamentos presos às coisas úteis, 
ao cumprimento dos deveres diá-
rios, têm muito valor, mostram que as 
pessoas possuidoras dessas virtudes 
caminham pela estrada da vida com 
exatidão.

Prender-se ao que é correto e 
bom não é muito fácil, pois o ser hu-
mano caminha por onde passam os 
maus elementos, tanto os indivíduos 
que só trabalham para a desgraça 
alheia quanto os espíritos do astral 
inferior a eles associados. Daí a im-
portância de se pensar com valor e 
elevação, de dedicar as horas de 
trabalho para o que é útil a si e ao 
semelhante. Agindo de forma corre-
ta, irão atrair o bem e serão felizes, 
porque a felicidade existe quando a 
consciência está tranquila.

Há muitos modos de viver. Uns vi-
vem na pujança do trabalho honesto, 
enquanto outros vegetam. E como se 
sentem bem vivendo na inércia! Por-

que é mais fácil, dá menos trabalho 
viver à custa do trabalho alheio, sem 
perceberem que fazem mal a si pró-
prios e aos semelhantes que lesam e 
prejudicam, tenham isso como certo, 
inclusive os indivíduos que julgam 
correto viver folgadamente, interes-
sados apenas nos prazeres que a 
vida de forma enganosa oferece aos 
desconhecedores da espiritualidade.

Nas casas racionalistas cristãs, 
desde que o Racionalismo Cristão foi 
fundado e codificado, as Forças Su-
periores e os militantes preocupam-
se com o esclarecimento espiritual 
dos seres humanos e a limpeza da at-
mosfera fluídica da Terra, para que 
seja bem transitável pelos espíritos 
que se esclarecem, pois nela existem 
miasmas fluídicos que são atraídos 
por quem pensa mal. Essas emana-
ções formam ondas nocivas que vão 

ao encontro dos indivíduos que não 
têm vontade nem pensamentos edu-
cados para a prática do bem.

A filosofia racionalista cristã 
aconselha os seres humanos a prati-
car o bem, não quer outra coisa que 
não seja a sua felicidade. Quando 
falamos em espírito, nem todas as 
pessoas sabem ou sentem o que quer 
dizer essa vibração invisível, por ser 
ele imaterial, bem assim o seu corpo 
fluídico, este perceptível aos médiuns 
videntes. A individualidade – espírito, 
corpo fluídico e corpo físico – pode 
estar a serviço do bem e do mal. Do 
bem, quando a pessoa é esclarecida, 
e do mal, quando a falta de esclare-
cimento espiritual deixa o indivíduo 
cego às ações dignas que aceleram 
a evolução. Isso é fato muito impor-
tante e, se querem dar-lhe valor, 
deem valor ao que valor tem, lendo 
os livros editados pela Casa-Chefe 
do Racionalismo Cristão. Procurem 
entender o que essas obras espiritu-
alistas ensinam, leiam com atenção os 
ensinamentos que dão à vida amplos 
e construtivos aspectos transcenden-
tais e materiais, e irão receber o que 
merecem pelo próprio esforço.

Nota

SábiaS palavraS

Êxito pela força de vontade
Humberto Rodrigues
Presidente Astral do Racionalismo 
Cristão

À medida que o ser humano se 
conhece como Princípio Inte-
ligente e Matéria, consegue 
identificar o mal e conceber 

o bem. Cada situação vivenciada é 
uma nova oportunidade que tem de 
determinar para si a melhor escolha, 
integrando-a aos hábitos cotidianos. 
É realmente favorável que se escolha 
a forma correta de agir, que se te-
nha bons propósitos como pontos de 
atração de eflúvios superiores, para 
o manejo seguro da existência. Ações 
dignas e leais clareiam a caminhada 
evolutiva.
As pessoas que caminham de forma 
correta estão sempre bem assistidas 
pelas Forças Superiores, mostrando 
suas qualidades aos semelhantes como 
exemplos a serem seguidos. Quem 
reconhece o valor que o ser huma-
no tem como força realizadora, colo-
ca em ação seu potencial construtivo, 
pois confia em si mesmo, tem certeza 
de que pode conceber coisas úteis ao 
riscar os pontos negativos da perso-
nalidade. Quando sente alguma in-
segurança, logo vem a vontade forte 
de tudo superar com ações a cada dia 
mais primorosas.
O ser humano evolui quando reconhece 
o potencial criador que traz dentro de 
si como instrumento valiosíssimo a ser 
utilizado em objetivos de real signifi-
cado para a humanidade. Portanto, 
sempre que tiverem a oportunidade 
de fazer algo, façam o que consciência 
manda, e verão o verdadeiro valor da 
vida, que é aprimorar o caráter a cada 
passo, a cada nova situação. Reflitam 
sobre isso, realizem como instrumentos 
propulsores do desenvolvimento, e irão 
sentir-se cada vez melhores, úteis a si 
mesmos e à coletividade.

Maria Cottas
Escritora

Vencem as pessoas fortes de es-
pírito, que pensam com elevação, que 
têm força de vontade e usam o ra-
ciocínio com lucidez. As que têm dis-
ciplina conseguem suprir a contento 
suas demandas de natureza material 
e seus objetivos de ordem espiritual. 
Quem tem noção do cumprimento do 
dever estabelece horas para tudo, e 
tudo resolve nas horas precisas, sem 
se descuidar de dar descanso ao cor-
po físico, uma exigência de caráter 
espiritual.

Os racionalistas cristãos sabem 
que as Forças Superiores estão sem-
pre a postos nas horas precisas, des-
de que estejam concentrados nos mo-
mentos oportunos da limpeza psíquica 

diária. Irão ter a satisfação íntima 
de bem aproveitar o tempo durante 
o dia, cumprido com tranquilidade os 
deveres cotidianos. Essa conscientiza-
ção de natureza prática e o trabalho 
realizado pelo Astral Superior nas ca-
sas racionalistas cristãs proporcionam 
a já secular limpeza da atmosfera 
fluídica da Terra, sendo arrebatados 
espíritos desencarnados que por ela 
perambulam, como se encarnados es-
tivessem. Infringindo as leis evolutivas, 
esses espíritos perturbados prejudi-
cam a si próprios e aos seres humanos 
a eles ligados por pensamentos afins 
pela lei de atração, pois não têm for-
ça de vontade para cumprir seus de-
veres neste planeta de escolaridade 
nem sabem refletir pensamentos e 
sentimentos com elevação e acerto, 
tornando-se verdadeiros joguetes do 

astral inferior.
Sendo assim, é muito importante 

que nos lares e no trabalho haja am-
biente calmo e tranquilo, de compre-
ensão e tolerância, para que a firme-
za de pensamentos e a sensibilidade 
de sentimentos envolvam a vida das 
pessoas com a verdadeira noção do 
cumprimento dos deveres.

Ausência de valores espiritualis-
tas faz com que a falta de compreen-
são, de tolerância, de paz espiritual 
no meio ambiente dificulte o entendi-
mento entre os seres humanos. Para 
que estejam em condições de cumprir 
com proveito seus deveres evolutivos 
na Terra, é necessário que tenham 
convicção de quanto são importantes 
o pensamento, o raciocínio e a vonta-
de voltados para a prática do bem, 
como orienta o Racionalismo Cristão.

liçõeS de vida

O bem e o mal
diante do homem 
que se conhece

 “ Há quem viva 
na pujança do 
trabalho honesto. 
Outros vegetam 
e se sentem bem.” 

Disciplina é essencial

Doutrinações

Correção

Em parte da edição (papel) de
A Razão de fevereiro de 2018, a 
doutrinação publicada sob o título 
Siga pelo caminho da espiritualidade 
foi atribuída a Luiz de Mattos. Na ver-
dade é de Antonio Cottas. A direção 
do jornal pede desculpas aos leitores. 
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Governo do RJ capitula
Alberto Dias

Chegou a hora de mostrar aos ho-
mens, como se devem conduzir para o lo-
grar êxito em sua vida. É justamente ela 
integridade moral, educação, obediência, 
calma, observação, ponderação e valor, 
que se forma caráter. Para que possam 
melhor entender o que isto significa, é 
preciso fazer um exame de consciência ao 
menos uma vez por mês. Os pensamen-
tos têm de ser positivos, as palavras que 
os externam devem ser construtivas e as 
ações sempre em sentido superior. 

Devem sempre lutar pela eliminação 

dos erros e imperfeições, evitando os ma-
les que deles resultam. Só assim consegui-
rão a saúde e o equilíbrio para resolve-
rem os problemas que surgem. 

Cada criatura se deve ocupar com o 
seu trabalho, pois foi trabalhando que o 
nosso querido Antonio Cottas deixou um 
rastro luminoso. Vamos trabalhar material 
e espiritualmente, respeitando as leis na-
turais, e tudo se projetará em alto nível 
de progresso. Somente assim teremos a 
felicidade de viver bem. 

Publicado em 19 de setembro de 
1985

Artigos

Nossa razão de sereditorial 

Viver bem
Torna-se mais luminosa a luz no fim 

do túnel a que nos temos referido neste 
espaço para dar sustentação à nossa 
inabalável esperança de que melhores 
dias virão após haverem sido sanados 
os males que têm afligido a população 
brasileira e, em particular, a do Rio de 
Janeiro: intervenção federal nos órgãos 
de Segurança do estado. É de muita 
importância essa intervenção, eis que 
o combate à corrupção segue firme e 
um pouco de exercício mental nos leva a 
admitir a relação desta com a violência.

Era previsível o recrudescimento da 
violência durante os dias de carnaval, 
mas era também de se supor que a 
Polícia tivesse planejado um esquema 
especial para dar segurança a quem 
vive no Rio de Janeiro e aos turistas 
que lotam a cidade nesse período. A 
violência fez o que se esperava dela, 
mas a Polícia mais uma vez deixou a 
desejar. Se havia esquema especial de 
policiamento, ninguém sabe, ninguém 
viu. Passados os piores momentos, vem 
o governador a público dizer, com a 
maior sem-cerimônia, a maior cara de 
pau: “eu errei na avaliação do esque-
ma de policiamento.” Leia-se: quem 
perdeu perdeu.

Cada vez mais verdadeiro, o dito 
alerta: a ocasião faz o ladrão. Óbvio 
que ladrão cria as ocasiões, vejam-se 
os políticos de realce que estão na ca-
deia e os que fazem fila à porta das 
celas aguardando a liberação de se-
nha pela Lava Jato e outras operações 
envolvendo Ministério Público e Polícia 
Federal, que ainda hão de ser criadas.

É inegável que a exposição de ob-
jetos de pequeno valor e de joias, al-
gumas, na verdade, bijuterias, atraem 
a atenção dos vagabundos que infes-
tam a cidade. E isso resulta em ataques 
de hordas de facínoras que se lançam 
sobre pequenos grupos de pessoas in-
cautas e indefesas, despojando-as de 
celulares, filmadoras e dinheiro, disper-
sam-se e se reorganizam adiante para 
novo ataque.

Foram saques, assaltos, arrastões 
que provocavam susto, correria, de-
sespero e prejuízos materiais. Quantos 
presos por haverem provocado essas 
situações? Ninguém sabe ao certo. E 
resta a ação de menores que costumam 
participar desses atos, mas sobre os 
quais nenhuma punição pesa. Roubam, 
matam, estupram destroem o patrimô-
nio público e particular, mas são meno-
res, coitadinhos, protegidos pelo ECA. 
Falamos aqui do Rio de Janeiro, mas 

o quadro ajusta-se a qualquer grande 
cidade do País. 

Do carnaval de ilusões ao carnaval 
das verdades. O protesto contra a vio-
lência transbordou e vazou para blo-
cos de sujo e escolas de samba. Tal foi 
o realismo do retrato da violência e da 
corrupção que o tema valeu a premia-
ção às agremiações campeã e vice-
campeã do carnaval no Rio de Janeiro.

Tudo de mal acontecia na cidade 
acéfala. O alcaide foi passear na Eu-
ropa; o manda-chuva estadual  aban-
donou a capital para desfrutar das 
delícias e tranquilidade de outras pa-
ragens. Aquele, com indecifrável sorri-
so de Monalisa, disse na Alemanha que 
lá estava em busca de melhorias para 
a cidade. Fugiu do carnaval, quando 
devia permanecer à frente da admi-
nistração, e aproveitou para fugir tam-
bém da catástrofe pluviométrica que 
assolou a cidade na quarta-feira de 
Cinzas. Ausente, pensa não ter sido res-
ponsável pelas falhas de atendimento 
às famílias vítimas de enxurradas, de-
sabamentos, alagamentos. Se estivesse 
presente, provavelmente se teria omiti-
do, da mesma forma que se tem omiti-
do quando trata de Clínicas da Família 
e salário dos profissionais que nelas 
prestam serviço, por exemplo.

Só por uma coisa prima o prefeito: 
por perguntas ou respostas deseduca-
das a jornalistas que o encurralam com 
questionamentos dos quais ele tenta 
fugir.

Já há muito o clamor público es-
perava por uma atitude, uma ação 
que trouxesse tranquilidade, confian-
ça, paz, enfim. Não era mais possível 
permanecer a população à mercê da 
bandidagem, convivendo com troca de 
tiros em que balas pedidas acertavam 
crianças, policiais, grávidas, enquanto 
as estatísticas oficiais da criminalidade 
apontavam aumento de roubo de car-
ros, e roubo de cargas, de ataques a 
pedestres.

Pois o governador do estado en-
caminhou a solução: jogou a toalha, 
capitulou frente ao poderio dos bandi-
dos sustentados pelo tráfico de drogas. 
Está a segurança do estado sob a dire-
ção do general comandante Militar do 
Leste. Não será fácil capturar todas as 
armas em poder do tráfico e prender 
todos os seus chefões e gerentes, mas 
a população acredita que será possí-
vel. Basta competência, que tem falta-
do aos recentes dirigentes do setor, e 
ações firmes, drásticas se necessário.
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A luz visível e 
o desabafo de um cego

Caruso Samel
Escritor, militante da Filial Butantã (SP)

De todos os nossos sentidos físicos, 
o sentido da visão é o mais im-
portante, representando cerca 
de 80% de nossa percepção 

do mundo. Ele está diretamente rela-
cionado com a luz que nos vem do Sol, 
conhecida cientificamente como luz visí-
vel ou espectro visível da luz, que é um 
conjunto de ondas eletromagnéticas. 
Essas ondas, ao penetrar em nossos 
olhos, sensibilizam a retina e desenca-
deiam o mecanismo da visão. 

De acordo com a Física Ondulatória, 
ramo da Ótica da Física Clássica que es-
tuda essas ondas, elas são criadas por 
cargas elétricas oscilantes. Particularmen-
te, com relação à luz, os elétrons, par-
tículas negativas presentes em todos os 
átomos da matéria, ao receberem ener-
gia por colisões com outras partículas 
mais energéticas, excitam-se e passam a 
ocupar níveis energéticos mais altos. Tão 
logo os elétrons excitados retornam aos 
seus níveis energéticos originais, a ener-
gia que haviam recebido é devolvida 
ao meio ambiente sob a forma de luz. É 
essa a luz que impressiona as retinas de 
nossos olhos.

Propagação da luz. Foi o inglês 
Isaac Newton (1643-1727) o primeiro 
cientista a perceber que a luz se pro-
pagava no vácuo e em linha reta. Des-
cobriu, também, que a luz solar bran-
ca, ao atravessar um prisma de vidro, 
sofria dispersão e se decompunha nas 
cores do arco-íris. Para ele a luz era 
constituída por partículas que obede-
ciam às leis da Mecânica Clássica. Em 
1687, outro grande cientista, Christian 
Huygens (1629-1695), levantou a hi-
pótese de que a luz é constituída por 
atividade oscilatória, isto é, por ondas 
eletromagnéticas que vibram por toda 
parte nos objetos e nas coisas animadas 
ou inanimadas. Mais tarde, Thomas You-
ng (1773-1829) conduziu experimentos 
que reforçaram a teoria de Huygens. 
Foi ele, também, que determinou a fai-
xa luminosa do espectro eletromagnéti-
co para a luz cujo comprimento de onda 
situa-se na pequena faixa entre 4,0 • 
10-7m a 7,5 • 10-7m, isto é, cobrindo 
a faixa de frequência que vai de 750 
Angstroms a 400 Angstroms (um Angs-

trom equivale a 10 • 10-8cm). Isso equi-
vale dizer, respectivamente, que essas 
ondas se dispersam na sequência das 
cores vermelho, alaranjado, amarelo, 
verde, azul, anil e violeta, esta última a 
de frequência mais baixa. Na sequên-
cia abaixo do vermelho, temos os raios 
invisíveis infravermelhos (calor) e acima 
do violeta temos os raios ultravioletas 
(frios), também invisíveis. É bom lem-
brar que no vácuo todo espectro eletro-
magnético tem a mesma velocidade da 
luz (300 mil quilômetros por segundo), 
porém, nos meios materiais, suas velo-
cidades diminuem de maneira desigual, 
causando o desvio das ondas e, conse-
quentemente, a dispersão delas.

E como vemos a luz? A luz que ve-
mos é a luz refletida ou devolvida pelo 
objeto, que é o inverso da luz absor-
vida pelo objeto. Assim, um objeto ilu-
minado que absorve todos os compri-
mentos de onda da luz visível, menos 
o comprimento de onda referente ao 
vermelho, terá uma cor vermelha. Essa 
regra vale para cada uma das cores 
que vemos. E a cor branca? Nesse caso, 
o objeto reflete todos os comprimentos 
de onda da luz visível. Quando o ob-
jeto absorve todos os comprimentos de 
onda da luz visível, há ausência de cor 
e enxergamos o objeto negro ou preto. 
É assim que funciona a nossa visão.

Quando nascemos cegos ou pos-
teriormente nos tornamos cegos, o que 
acontece com relação à visão? Para 
respondermos a essa pergunta nos va-
leremos das impressões que um cego, 
que preferiu ficar no anonimato, me 
transmitiu recentemente. Entram aqui as 
percepções do mundo ao seu redor e a 
forma de sentir e interpretá-las usando 
seus sentimentos e emoções. Com mi-
nhas poucas modificações, quase todo 
o texto que se segue é uma transcrição 
do que recebi via e-mail. Que maravi-
lha de entendimento!

De modo geral todos nós temos 
medo, entre tantos outros medos, do 
escuro, da velhice, do glaucoma e das 
doenças incapacitantes, entre elas a 
cegueira. Temos medo do escuro, medo 
de ficarmos cegos, porque ao caminhar 
por aí afora podemos topar com um 
poste, um buraco na calçada, com ou-
tra pessoa, enfim, nos assustarmos. 

Diz ele: “Vocês têm medo do escuro 
porque nele vocês se sentem tão vulne-

ráveis, tão fragilizados, tão pobrezi-
nhos, tão impotentes, tão improdutivos. 
Pois devo informar-lhes que é como vo-
cês se sentem no escuro, e não como eu 
me sinto após uma vida sem visão física. 
Vocês têm medo do escuro porque nele 
está o espelho da sua verdade mais 
profunda, nua e crua, sem a estética 
das cores e formas, sem maquiagem, 
sem roupa da moda, sem nada do que 
vocês estão acostumados a ver. Vocês 
têm medo de se olharem profundamen-
te. Logo, nós incomodamos porque nos-
sa cegueira lembra vocês de seus piores 
medos...”

E nosso cego continua dizendo: 
“Sim, nós incomodamos vocês, é ver-
dade. Porque muitos de nós somos 
felizes, produtivos, trabalhamos e fa-
zemos dinheiro, compramos casa, for-
mamos família, cozinhamos, cuidamos 
da casa com independência, e muitas 
vezes, sobrando um tempinho, ainda 
fazemos trabalho voluntário, ajudando 
outros que não enxergam ou, até mes-
mo, os que enxergam. E tudo isso num 
país nada preparado para nós. E vo-
cês se vitimizam reclamando da crise. 
Por outras vezes, incomodamos porque 
ainda muitos de nós pedimos esmola 
no nosso caminho de casa, e vocês se 
lembram da miséria humana, da desi-
gualdade social, do quanto vocês não 
fazem para transformar todo esse ce-
nário. Vocês têm medo e evitam o men-
digo, o malvestido, o mal-encarado, o 
mal-apessoado, o cracudo (consumidor 
de crack); e nós, muitas vezes, somos 
ajudados e guiados por qualquer um 
desses na rua e nem ficamos sabendo 
quem são, mas precisamos de ajuda e 
aceitamos o primeiro braço que se nos 
oferece para atravessar a rua conos-
co. Aliás, não sabemos seus nomes nem 
suas aparências, mas ficamos, sim, sa-
bendo quem são: seres humanos que, 
como qualquer outro, têm seu lado 
bom, e às vezes só o que lhes falta é 
uma oportunidade de exercê-lo.”

E vai por ai, “incomodamos vocês, 

sim, sinto muito, porque com tanta tec-
nologia, tantos chips implantados, tantos 
curandeiros, tantos milagreiros médicos 
e espirituais por aí, como ainda não nos 
curamos? Porque na consciência cega de 
vocês, cegueira é doença, e precisa ur-
gentemente ser curada. Porque se Jesus 
curou os cegos, sinal de que o certo e sau-
dável é enxergar. Desculpem-me se ago-
ra vou virar seu mundo de cabeça para 
baixo, mas conto a vocês que eu e muitos 
outros cegos temos a consciência de que 
escolhemos não enxergar quando encar-
namos, pois só assim aprendemos coisas 
incríveis que não aprenderíamos de ou-
tra forma. Não, não aprendemos a ser 
ninja nem super-herói, como vocês viram 
em quadrinhos, livros e filmes; e descul-
pem-me ainda decepcionar vocês, mas 
não reconhecemos todas as vozes, não 
somos todos talentosos para música, não 
somos todos fluentes em Braille e nem to-
dos gostamos de usar óculos escuros. So-
mos indivíduos, somos seres humanos, tão 
únicos quanto cada um de vocês, cada 
um de nós teve sua criação, seu ambien-
te, sua família, sua história. Por fim, in-
comodamos vocês, porque quando vocês 
conhecem um cego acham que já conhe-
cem e compreendem todos os cegos, e 
quando conhecem o segundo, enxergam 
que não é nada disso...”.

Finalmente, “incomodamos vocês, 
porque não olhamos vocês nos olhos, não 
damos tchauzinho na rua, não reagimos 
aos seus apelos visuais e não responde-
mos quando vocês nos enviam foto sem 
legenda no Whatsapp, e assim desafia-
mos sua zona de conforto, sua forma tra-
dicional de comunicação, suas convicções 
construídas há séculos. Abram os seus 
olhos e vejam: é hora de desconstruir... 
para reconstruir um olhar muito mais pro-
fundo e amplo sobre nós, sobre vocês 
mesmos, sobre todos nós juntos e mistu-
rados, afinal somos membros de uma só 
família, a família humana. Sim, você tem 
cegos na família humana”.

E esse é o desabafo de um cego 
anônimo e, chego a generalizar, de 
muitos cegos anônimos que perderam 
a visão física, mas possuem a visão es-
piritual e a consciência de que somos 
todos iguais em essência. Só podemos 
chamar isso de espiritualidade, um re-
conhecimento tácito de que somos espí-
rito e corpo, mas este último nem sempre 
responde com toda a força do espírito.

Artigos

 “Vocês têm medo 
do escuro porque 
nele está o espelho 
da sua verdade 
mais profunda.”
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J.A. Martins     
Militante da Filial São Paulo    

C oncluído, em edição anterior 
deste jornal, o capítulo re-
ferente a Platão, vamos dar 
sequência a esta história do 

racionalismo focalizando, a partir 
deste artigo, a figura de Aristóte-
les, considerado por estudiosos da 
filosofia “um dos três ou quatro gi-
gantes dessa disciplina”. Sua “Ética” 
e sua “Metafísica” são, ainda hoje, 
segundo um desses especialistas, es-
tudadas em universidades de todo o 
mundo.         

Sócrates foi mestre de Platão, 
que foi mestre de Aristóteles; este, 
por sua vez, foi o preceptor de um 
adolescente de grande potencial in-
telectual, chamado Alexandre, nome 
ao qual a História acrescentaria o 
qualificativo “Magno”; Alexandre, 
por seu turno, levou a cultura gre-
ga às nações que conquistou – uma 
vastidão territorial que, quando 
ele morreu, aos 33 anos, vítima de 
malária, se estendia do Mediterrâ-
neo oriental à Ásia Central. Dali em 
diante, se disseminariam por quase 
todo o mundo então conhecido “os 
sopros inspiradores da civilização 
helênica”.

Que eloquente e significativa 
prova de que realmente nada acon-
tece por acaso nos oferece a Histó-

ria nessa importante e sugestiva li-
nha direta de sucessão cultural, ao 
longo de quatro gerações, de tão 
importantes personagens históricos! 

                                                
l l l  

                                         
Aristóteles (384-322 a.C), cha-

mado também, por antonomásia, o   
Estagirita – apelido que a História 
consagrou –, era natural, como diz 
o apelido, da cidade de Estagira 
(Macedônia antiga). Nicômaco, seu 
pai, era o médico da corte do rei 
macedônio Amintas III, pai de Filipe 
II e avô de Alexandre Magno. 

Órfão de pai ainda criança, 
Aristóteles foi criado por um tutor. 
Aos 17 anos, estava em Atenas, para 
onde fora encaminhado por seu 
protetor, a fim de ser educado na 
Academia de Platão. O forte pen-
dor evidenciado pelo jovem discípu-
lo para a racionalidade filosófica 
e científica já prenunciava o futuro 
grande filósofo, criador da Lógica, 
e o cientista que mapearia as ciên-

cias da época e contribuiria para o 
desenvolvimento de muitas delas. 

De fato, o novato e aplicado 
aluno da escola de Platão logo so-
bressairia entre os demais alunos 
por sua impressionante diversidade 
de interesses intelectuais. “Parecia”, 
comenta o biógrafo Henry Thomas, 
“quase impossível a um só espírito 
estar aberto a tantas facetas do co-
nhecimento. Política, drama, poética, 
física, medicina, psicologia, história, 
lógica, astronomia, ética, história 
natural, matemática, retórica, biolo-
gia – eram estes alguns pratos ape-
nas do variadíssimo banquete com 
o qual procurava o jovem estudante 
alimentar seu voraz apetite de sa-
ber.” “A Academia”, disse Platão, 
“compõe-se de duas partes: o corpo 
de seus estudantes e o cérebro de 
Aristóteles.”  

Segundo o historiador Will Du-
rant, quando dois gênios se aproxi-
mam, o choque é certo. Sobre o re-
lacionamento entre Platão, o genial 
mestre, e Aristóteles, o genial discí-
pulo, afirma Henry Thomas que não 
era raro, quando tratavam de ques-
tões de ordem filosófica ou científi-
ca, envolverem-se ambos em férvi-
das disputas, “se bem que o moço e 
o velho filósofo mutuamente se ado-
rassem”. “Sou amigo de Platão, mas 
amigo maior da verdade”, era um 
dos ditos de Aristóteles.

Adeus à Academia. Ao morrer 
Platão, em 347 a.C., aos 80 anos, 
tinha o Estagirita 37, e acreditava 
ser o substituto natural do saudoso 
mestre na presidência da Acade-
mia. Teve, porém, seu nome rejei-
tado, por ser “estrangeiro”, sendo 
escolhido para a direção da insti-
tuição um ateniense, aliás sobrinho 
de Platão. Desgostoso, abandonou 
a escola, onde brilhara como maior 
intelecto do corpo discente e se de-
dicara a diuturnos estudos filosófi-
cos e pesquisas científicas durante 
20 anos.

 
Fundação do Liceu. De regres-

so a Atenas, algum tempo depois, 
por volta de 335 a.C., Aristóteles 
fundou sua própria escola, enrique-
cendo assim a cidade com mais um 
estabelecimento de ensino superior. 
A nascente escola, que recebeu o 
nome de Liceu, por se localizar nas 
proximidades do templo do deus 
Apolo Lício, seria, na verdade, mais 
um importante templo do racionalis-
mo grego em Atenas, a rivalizar com 
o outro – a legendária Academia de 
Platão, seu antigo mestre.  

Em 1996, surpreendeu o mundo 
a notícia da descoberta do sítio ar-
queológico do Liceu de Aristóteles, 
causando grande agitação na épo-
ca, principalmente entre filósofos, 
historiadores e arqueólogos. 

Artigos

História do racionalismo – 62 

‘O Estagirita’

 ““Sou amigo de 
Platão, mas amigo 
maior da verdade, 
dizia o mais moço, 
quando discutiam.”

(85) 98124-2016

LUA R  R E P R E SE N TAÇ ÕE S
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ObituáriO

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

FOrnO e FOgãO

Maria Tereza Gomes, Secretária da Casa-Chefe

Ingredientes

Uma lata de leite condensado
Uma lata de creme de leite sem soro
200ml de leite de coco
Um pacote de maria-mole de coco
100g de coco ralado
200ml de água

Cobertura

200g de chocolate meio 
amargo
Uma caixinha de creme de 
leite
 
Modo de preparo

Coloque a água para esquentar
Misture a maria-mole com a água quente
Em seguida, coloque todos os ingredientes no liqui-

dificador
Deixe bater por um minuto
Por fim, despeje numa forma untada com óleo e 

leve para o congelador por no mínimo quatro horas
Depois de desenformado, derreta chocolate meio 

amargo em banho-maria, misture o creme de leite e 
despeje por cima do sorvete.

Ingredientes

1 quilo e meio de filés de salmão
200 gramas de camarão sem casca
Uma cebola roxa cortada em fatias ou rodelas
Dois pimentões vermelhos cortados em tirinhas
Três tomates picados
Meia xícara de azeite de dendê
Uma xícara de leite de coco
Meia xícara de água
Sal e pimenta
Suco de meio limão

Modo de preparo

Tempere os filés de salmão com 
sal e pimenta e acrescente o suco 
de limão. Numa frigideira gran-
de e profunda, coloque a cebola, 
formando uma base, e depois os 
pimentões, o peixe, bem distribu-
ídos, os camarões e os tomates 
picados. Derrame o azeite de dendê, o leite de coco 
e a água. Tampe a frigideira e deixe cozinhar a fogo 
médio por 15 a 20 minutos, sem mexer, até que o 
peixe esteja cozido.

Sirva imediatamente com o caldo e acompanhado 
de arroz.

Moqueca de 
salmão e camarão

Sorvete maria-mole 
com ganache

Artigos

Faleceu em 20 de janeiro de 2018, 
aos 82 anos de idade, o presidente da 
Filial Butantã (São Paulo, SP) do Racio-
nalismo Cristão, Sydney Mossim. Nascido 
em 30 de março de 1935 na cidade de 
Tupã (SP), conheceu a Doutrina na Filial 
dessa cidade em 1959. Em seguida, pas-
sou, como frequentador, pelas cidades de 
Lucélia (1962) e Ribeirão Preto (1966), 
ambas do Estado de São Paulo. Conti-
nuou sua trajetória na cidade de Batatais 
(1970), também do Estado de São Paulo, 
onde fundou um Correspondente do Ra-
cionalismo Cristão. 

Em 1974, Sydney Mossim foi para 
São Paulo (SP) como frequentador da 
Doutrina e, em 1977, tornou-se militante 
da Filial São Paulo (SP). Em 1995, regres-
sou para Ribeirão Preto.  Em 1997, voltou 
para São Paulo e, finalmente, foi nome-
ado presidente da Filial Butantã, função 
que exerceu até falecer. 

Deixou esposa, três filhos e quatro 
netos. Sua abnegada esposa, Sra. Juracy 
Paiva Mossim (Dona Nina), é e continua 
sendo uma militante exemplar da Filial 
Butantã, tendo apoiado incondicionalmen-
te Sydney Mossim na realização de seus 
propósitos doutrinários.

Como presidente da Filial Butantã, 
durante 20 anos, destacou-se como ami-
go leal de todos com quem conviveu, fos-
sem militantes ou frequentadores. Nessa 
função, cumpriu com seus deveres com 
dedicação exemplar à Doutrina, a pon-
to de deixar em destaque seus atributos 
mais marcantes que foram a paciência, a 
humildade e a perseverança.

Difundiu os princípios do Racionalismo 
Cristão à cabeceira da mesa, deixando a 
todos o sinal de sua convicção e felicidade 
no cumprimento de seus deveres. Sempre 
dizia que queria fazer da Filial uma Ca-
sa-modelo, e isso ele conseguiu graças à 
sua perseverança no cumprimento do de-
ver e da prática disciplinar da Doutrina.

Com a sua inegável vontade e firme 
abnegação muito contribuiu para o cres-
cimento da Doutrina e esclarecimento da 
humanidade, deixando muitas saudades.

Sydney Mossim, 82
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Comemorações e solenidades em casas racionalistas cristãs em março de 2018

Eventos

Dia 2
Filial Itaperuna – 84º aniversário da fundação e
ascensão a Filial
Sede – Rua Osvaldo Cruz, 64
Itaperuna, Rio de Janeiro, Brasil
Presidente – Airton José do Carmo

Dia 3
Filial Madeiralzinho – 32º aniversário da 
fundação
Sede – Sítio de Madeiralzinho 
Mindelo, Ilha de São Vicente, Cabo Verde
Presidente – Antonio Almeida Fortes

Dia 5
Filial Leopoldina – 68º aniversário da fundação
Sede – Rua Professor Joaquim Guedes Machado,
265, Mina de Ouro 
Leopoldina, Minas Gerais, Brasil
Presidente – Job dos Santos Vitral
Presidente em exercício – Geraldo Magelo

Dia 11
Filial Rotterdã – 27º aniversário da fundação
Sede – Lombardkade, 43-A, Rotterdã, Holanda 
Presidente – Vitorino Chantre

         
Dia 13

Correspondente Jaboticabal – 75º aniversário 
da fundação
Sede – Avenida Dr. Fontes, 376, Centro
Jaboticabal, São Paulo, Brasil    
Presidente – Claudinei Ferracini Trinca
     

Dia 14
Filial Quintana – 76º aniversário da nova sede 
e ascensão a Filial
Sede – Rua Campos Sales, 32, Vila Campante
Quintana, São Paulo, Brasil    
Presidente – Maria do Carmo R. S. Vieira

Dia 17
Filial Amsterdã – 28º aniversário da fundação; 
ascensão a fi lial em 26/3/1993
Sede – Kortekoningstraat, 31, 1011 EZ 
Amsterdã, Holanda

Presidente – Horácio Medina
     

Dia 18     
Filial Ribeirinha – 34º aniversário da fundação 
e 13º  da nova sede
Sede – Sítio da Ribeirinha, Arredores de Mindelo    
Ilha de São Vicente, Cabo Verde
Presidente – Arlindo Flávio Silva

Dia 19
Filial Rotterdã West – 7º aniversário da funda-
ção
Sede – Pupillenstraat, 71,  3023 VN    
Rotterdã, Holanda
Presidente – José Anacleto Andrade

Correspondente Atibaia – 7º aniversário da 
fundação
Sede – Rua Jurandir Cunha Lobo, 118 – Atibaia 
Jardim, trav. da Av. Atibaia altura do 430.
Atibaia, São Paulo, Brasil
Presidente – Maísa Gebara Rocha

Dia 20
Filial Recife – 83º aniversário da fundação; 
nova 
sede em 18/3/73.
Sede – Avenida Dr. José Rufi no, 952, Areias    
Recife, Pernambuco, Brasil
Presidente – Francisco Ivo de Oliveira

Dia 21
Filial Petrópolis – 75º aniversário da nova sede
Sede – Rua Teresa, 1.504, Alto da Serra    
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil
Presidente – Geraldino Inácio de Araújo
     
Filial Tupã – 53º aniversário da fundação e 
ascensão a fi lial
Sede – Rua Argentina 7, Jardim América
Tupã, São Paulo, Brasil     
Presidente – Modesta de Freitas Miranda

Filial Dracena – 53º aniversário da nova sede
Sede – Rua Tomé de Souza, 354
Dracena, São Paulo, Brasil     
Presidente – Og da Silva Leite Filho

Dia 24
Filial São Paulo – 82º aniversário da ascensão a
fi lial
Sede – Rua Gabriel Pizza, 313, Santana
São Paulo, SP, Brasil  
Presidente – Herval Tavares de Campos

Presidente em exercício – Fernando Ferreira 
da Costa

Dia 26
Correspondente Basileia – 29º aniversário da
fundação
Sede – Neuensteinerstrasse, 27
4053, Basileia, Suíça    
Presidente – Clemente Lima

Dia 27
Correspondente Olhão – 25º aniversário da 
fundação
Sede – Rua do Gaibeu, 46, ap. 447    
8700, Olhão, Portugal
Presidente – Artur Gonçalves de Souza

Dia 28
Correspondente Ilha de São Miguel – 88º ani-
versário da fundação
Sede – Travessa São João, 11 
Lagoa, Açores    
Presidente – Horácio Teixeira Machado
     

Dia 30
Filial Prainha – 18º aniversário da fundação
Sede – Rua Hotel Trópico, Prainha 
Cidade de Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde
Presidente – Jorge Barbosa

Filial Arcoverde – 84º aniversário da fundação;
ascensão a fi lial em 9/3/1941
Sede – Avenida Pedro II, 910, Cascalho
Arcoverde, Pernambuco, Brasil
Presidente – Elza Nunes de Araújo 
 
Filial Rivera – 67º aniversário da ascensão a 
fi lial
Sede – Avenida Quaró (EX 1825), nº 7891 / 
791, bairro Cuartel
Rivera, Uruguai     
Presidente – Ricardo Mascaro Gonzalez 
Bermudez

Filial Ilha de Santo Antão – 20º aniversário da 
ascensão a fi lial
Sede – Vicente do Paúl, Vila das Pombas
Ilha de Santo Antão
Câmara Municipal do Paúl, Cabo Verde
Presidente – Feliciano Domingos do Rosário



Razão para viver
Ouça de segunda a sexta-feira, 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
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Siga o 
dinheiro...

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

Em mais uma opinião (indepen-
dente), agora partindo das ban-
das orientais – Malak Chabkoun, 
agência Al Jazeera –, reafirma-

se o óbvio. Trump alenta os negócios, a 
maioria pessoais, e a guerra inacabada 
ao terror. Com um círculo estreito de as-
sessores, refratários aos melhores eco-
nomistas, os admitidos na Ala Oval são 
homens de negócios que ganharam bi-
lhões de dólares, milhões que sejam, no 
mercado livre. E nem tanto comprometi-
dos com ideologia, alerta Spiegel On-
line: uns pró-protecionismo, outros pela 
globalização; uns aceitando regulamen-
tos a indústrias-chave, outros contra; uns 
arquiconservadores, outros liberais. Na 
equipe presidencial, um lobista propõe 
reintroduzir o padrão ouro, um bilionário 
da indústria petrolífera assessora em po-
lítica energética, Wall Street celebra a 
ressurreição. Os descontentes de ontem 
anseiam por um impulso e aceitam quais-
quer meios visando ao amanhã. 

Mas nem tudo é relativo a Donald 
Trump, lembra Robert Malley (presi-
dente e executivo do Grupo Interna-
cional de Crise, ex-assessor especial 
da Casa Branca, ‘Foreign Policy’), evo-
cando  a difusão de poderio, a mili-
tarização crescente dos anos recentes, 
o encolhimento do espaço diplomático. 
Não são novidade e têm vida longa, 
além de qualquer ocupante da Casa 
Branca. A tendência ao isolamento an-
tecede 2003 e a guerra do Iraque, 
na tentativa de reequilíbrio. Fora-se a 
supremacia dos anos 1990; a fadiga 
chegou e, com ela, o declínio. As trin-
cheiras de agora seriam tão só uma 
questão de “nível” de tropas ameri-
canas servindo no exterior. Pois a mi-
litarização não passa de uma ‘conti-

nuidade’: “Trump gosta de generais e 
despreza diplomatas”. Nas zonas em 
conflito, constata Malley, luta-se mais 
do que se fala, e isso implica violar 
normas internacionais. A retórica do 
contraterrorismo passou a dominar a 
política externa, em teoria e prática, 
e a permissividade ao uso da força. 
A geopolítica entra no jogo, acirrando 
rivalidades regionais e a fragmenta-
ção/proliferação de grupos armados.  
No Afeganistão, se é que é possível, 
cresce a privatização da guerra. O Ta-
libã, hoje, controla mais território que 
em 2001, ano da invasão americana.

Negócios. Um ganho: fim do con-
trole territorial do Estado Islâmico no 
Iraque e Síria, concedendo aos Estados 
Unidos e Arábia Saudita ficar de olho 
no Irã. Por ali, há também o intermi-
nável conflito no Iêmen. E os negócios. 
Ryad foi a primeira viagem internacio-
nal de Trump eleito, quando registrou 
oito empresas suas. Acordos de US$ 
350 bilhões, mais projetos nos Emira-
dos Árabes Unidos (aliado), onde já 
exibe um campo de golfe, enquanto 
outro se constrói. Os tweets são uma 
forma rápida de comunicação. Exem-
plo: “Apreciaria muito a Arábia Sau-
dita fazer seu IPO da Aramco com a 
Bolsa de Nova York. Importante para 
os Estados Unidos”. (IPO-Nasdaq Inco.)

O ‘não’ ao multilateralismo de 
Trump teria a ver com sua opção a 
“largar a carga”, ao contrário do 
“partilhar a carga”, de Obama. En-
tram, no topo, a ameaça de guerra 
nuclear na península coreana e a re-
negociação do acordo nuclear com o 
Irã. Outro estopim, segundo Malley, é o 
reconhecimento de Jerusalém como ca-
pital de Israel. Mesmo antes de eleito, 
já entrava nas considerações (premo-
nição?) de Trump. Israel é um de seus 
bons amigos de negócios. Os vínculos 

datam dos anos 2000, quando tentou 
comercializar bebidas esportivas e in-
vestir em terreno para campo de golfe. 
Uma das famílias mais ricas de Israel 
é apresentada como grande investidor, 
em negócios a cargo do assessor sênior 
e genro, Jared Kushner. O proposto 
muro no México para conter a imigra-
ção, orçado em US$ 25 bilhões, apa-
rece, já, ligado à empresa israelense 
de segurança Elta North America. Afi-
nal, esta e outras vendem soft-espia 
ao governo Peña Nieto. Também com 
a China, a visita de novembro 2017 
gerou grandes negócios – mas pouco 
progresso quanto ao déficit comercial. 
Com cerca de cem marcas registradas 
no país, a organização Trump vende 
produtos livremente em território chinês 
e, nos Estados Unidos, alguns produtos 
da marca, produzidos na China. 

Novembro logo chega, carregado 
de informação sistemática, aos extre-
mos de “guerra” no espaço cibernéti-
co. Põe à prova o divisionismo já con-
flagrado, inclusive entre os trumpistas. 
Traz respostas externas às decisões, 
absolutamente pessoais de Donald 
Trump, e seu impacto.

Livro-relato de nove meses do go-
verno, ‘Fire and Fury’ retrata a Casa 
Branca atual como caótica, submersa 
numa tempestade política, a mais ex-
traordinária desde Watergate, nas 
palavras do autor Michael Wolff. A 
julgar pelo que conta (e as fontes pa-
recem insuspeitas, tal como ele mesmo, 
com mais seis obras de lastro, afora 
prêmios), a presidência pende de de-
cretos e tweetts. 

O senador Tim Kaine, democra-
ta que disputou a indicação a vice na 
chapa de Hillary Clinton, citado pelo 
analista William Roberts, deplora: 
“Trump solapa a diplomacia, afasta-se 
dos acordos, desfalca o Departamento 
de Estado, não designando embaixa-

dores, tweeta coisas ridículas mesmo 
contra seus próprios diplomatas. Está 
minando a diplomacia a cada passo”.

Pois é, senador. Foi-se o ‘soft 
power’. O poder econômico-militar, 
sem freios nem peias, muito ao gosto 
de “a lei do mais forte é sempre a me-
lhor”, é quem faz amigos e inimigos, 
também uma escolha absolutamente 
pessoal. 

Em marcha, assim, o sonho ameri-
cano de Donald Trump, acalentado por 
investigação em curso, pelo FBI, sobre 
a campanha eleitoral e influência da 
Rússia. Envolve, além do próprio presi-
dente, filha e genro (principais assesso-
res políticos), e o pai deste, preso em 
2005 por chantagem, para evitar tes-
temunho sobre sonegação de impostos. 
Tudo gira em torno do ‘show business’, 
endossam informações vazadas, divul-
gadas pelo New York Times. Citam-se, 
no caudal, o gigante chinês Anbang 
Insurance Group e uma mineradora is-
raelense de diamantes – e seus vínculos 
com a Rússia.

Stephen Bannon, que sucedeu ao 
fundador da ‘Breitbart News’, estrate-
gista chefe da campanha, feito primei-
ro membro sênior da equipe na Casa 
Branca, é também um que segue o 
dinheiro. Expurgado em pouco tempo, 
ora começa a espalhar, aqui e ali (‘Fire 
and Fury’), que há 33,3% de chances 
para o impeachment de Trump, como 
resultado da investigação do FBI; 
33,3% de renunciar, sob ameaça do 
Gabinete de invocar a Emenda 25, 
incapacidade; 33,3% de arrastar-se, 
coxeando, até o fim do mandato. Es-
paço aberto para ele próprio, Bannon, 
nas eleições 2020: Bannon presidente.

Mal dos pecados, nada que a civi-
lização humana desconheça. Mas vio-
lentam o quem, o como e as dimensões 
de uma presidência que, assim, pensa 
em soerguer um império decaído.

Dreamstime.com

Comentário internacional

         Ano de eleições legislativas nos Estados Unidos, 2018 encontra o país 
dominado pela palavra mágica do presidente Donald Trump: negócios. 
Primeiro princípio do conceito que norteia a Casa Branca de agora, qual 
seja o conceito nacionalista de ‘A América primeiro’. Já então cercado do 
desmantelamento do legado Obama, paralisia administrativa, acrimônia. 

A ‘mão estendida’ aos democratas, para o trilionário plano de infraestrutura, 
sequer mascara as pouco sutis insinuações: eles seriam responsáveis por 

abrir fronteiras à imigração em cadeia e à criminalidade colateral, ao tapete 
vermelho de entrave à execução de projetos, à morosidade no crescimento 

econômico. E o que mais? É só seguir o dinheiro.
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Um conto que brinca com a 
ideia de hierarquia, de burocracia 
e demora em resolver as coisas... 
Este é Um problema difícil, do 
escritor Pedro Bandeira.

Divertido, prende a gente até o 
final para descobrir o problema e 
como solucioná-lo... Ou não!

Na página seguinte, uma crô-

nica de Moacyr Scliar que usa a 
crendice popular para tratar de 
preconceitos e empatia. Ensina 
também a não julgar os outros 
somente pela aparência.

No intervalo dos estudos, das 
brincadeiras ou na sala das crian-
ças, pare um pouquinho e leia es-
ses textos. Você vai divertir-se! 

Cantinho da leitura

Pedro Bandeira

Era um problema dos 
grandes. A turminha 
reuniu-se para discuti-

lo e Xexéu voltou para 
casa preocupado. Por mais 
que pensasse, não atinava 
com uma solução. Afinal, o 
que poderia ele fazer para 
resolver aquilo? Era apenas 
um menino!

Xexéu decidiu falar com 
o pai e explicar direitinho o 
que estava acontecendo. O 
pai ouviu calado, muito sério, 
compreendendo a gravidade 
da questão. Depois que o 
garoto saiu da sala, o pai 
pensou um longo tempo. Era 
mesmo preciso enfrentar 
o problema. Não estava em 
suas mãos, porém, resolver 
um caso tão difícil. 

Procurou o guarda do 

quarteirão, um sujeito muito 
amigo que já era conhecido 
de todos e costumava 
sempre dar uma paradinha 
para aceitar um cafezinho 
oferecido por algum dos 
moradores. 

O guarda ouviu com a 
maior das atenções. Correu 
depois para a delegacia e 
expôs ao delegado tudo o que 
estava acontecendo. 

O delegado balançou a 
cabeça, concordando. Sim, 
alguma coisa precisava ser 
feita, e logo! Na mesma hora, 
o delegado passou a mão 
no telefone e ligou para um 
vereador, que costumava 
sensibilizar-se com os 
problemas da comunidade. 

Do outro lado da linha, 
o vereador ouviu sem 
interromper um só instante. 
Foi para a prefeitura e 
pediu uma audiência ao 
prefeito. Contou tudo, 
tintim por tintim. O prefeito 
ouviu todos os tintins e 
foi procurar um deputado 
estadual do mesmo partido 
para contar o que havia. 

O deputado estadual não 
era desses políticos que só 
se lembram dos problemas 
da comunidade na hora de 
pedir votos. Ligou para um 

deputado federal, pedindo 
uma providência urgente. O 
deputado federal ligou para 
o governador do estado, que 
interrompeu uma conferência 
para ouvi-lo. 

O problema era mesmo 
grave, e o governador voou 
até Brasília para pedir uma 
audiência ao ministro. 

O ministro ouviu tudinho 
e, como já tinha reunião 
marcada com  o presidente, 
aproveitou e relatou-lhe o 
problema. 

O presidente 
compreendeu a gravidade 
da situação e convocou 
uma reunião ministerial. 
O assunto foi debatido e, 
depois de ouvir todos os 
argumentos, o presidente 
baixou um decreto para 
resolver a questão de uma 
vez por todas. 

Aliviado, o ministro 
procurou o governador e 
contou-lhe a solução. O 
governador então ligou para 
o deputado federal, que ficou 
muito satisfeito. Falou com 
o deputado estadual, que, 
na mesma hora, contou tudo 
para o prefeito. O prefeito 
mandou chamar o vereador e 
mostrou-lhe que a solução já 
tinha sido encontrada. 

O vereador foi até 
a delegacia e disse a 
providência ao delegado. 
O delegado, contente com 
aquilo, chamou o guarda e 
expôs a solução do problema. 
O guarda, na mesma hora, 
voltou para a casa do pai 
do Xexéu e, depois de 
aceitar um café, relatou-lhe 
satisfeito que o problema 
estava resolvido. 

O pai do Xexéu ficou 
alegríssimo e chamou o filho. 

Depois de ouvir tudo, o 
menino arregalou os olhos: 

- Aquele problema? Ora, 
papai, a gente já resolveu há 
muito tempo!

Pedro Bandeira ganhou o 
Prêmio Jabuti na categoria 
Melhor Livro Infantil, em 
1986, com O Fantástico 
Mistério de Feiurinha (Ed. 
FTD).

Um problema difícil



Moacyr Scliar

Quando eu era garoto, 
acreditava em bruxas, 
mulheres malvadas 

que passavam o tempo todo 
maquinando coisas perversas. 
Os meus amigos também 
acreditavam nisso. A prova 
para nós era uma mulher 
muito velha, uma solteirona 
que morava numa casinha 
caindo aos pedaços no fim 
de nossa rua. Seu nome era 
Ana Custódio, mas nós só a 
chamávamos de “bruxa”. 

Era muito feia, ela; gorda, 
enorme, os cabelos pareciam 
palha, o nariz era comprido, 
ela tinha uma enorme verruga 
no queixo. E estava sempre 
falando sozinha. Nunca 
tínhamos entrado na casa, 
mas tínhamos a certeza de 
que, se fizéssemos isso, nós 
a encontraríamos preparando 
venenos num grande caldeirão. 

Nossa diversão predileta 
era incomodá-la. Volta e meia 
invadíamos o pequeno pátio 
para dali roubar frutas e 
quando, por acaso, a velha saía 
à rua para fazer compras no 
pequeno armazém ali perto, 
corríamos atrás dela gritando 
“bruxa, bruxa!”. 

Um dia encontramos, no 
meio da rua, um bode morto. 
A quem pertencera esse 
animal nós não sabíamos, 
mas logo descobrimos o que 
fazer com ele: jogá-lo na casa 

da bruxa. O que seria fácil. 
Ao contrário do que sempre 
acontecia, naquela manhã, e 
talvez por esquecimento, ela 
deixara aberta a janela da 
frente. Sob comando do João 
Pedro, que era o nosso líder, 
levantamos o bicho, que era 
grande e pesava bastante, 
e com muito esforço nós 
o levamos até a janela. 
Tentamos empurrá-lo para 
dentro, mas aí os chifres 
ficaram presos na cortina. 

- Vamos logo - gritava o 
João Pedro -, antes que a 
bruxa apareça. E ela apareceu. 
No momento exato em que, 
finalmente, conseguíamos 
introduzir o bode pela janela, 
a porta se abriu e ali estava 
ela, a bruxa, empunhando 
um cabo de vassoura. Rindo, 

saímos correndo. Eu, gordinho, 
era o último. 

E então aconteceu. De 
repente, enfiei o pé num 
buraco e caí. De imediato 
senti uma dor terrível na 
perna e não tive dúvida: 
estava quebrada. Gemendo, 
tentei me levantar, mas 
não consegui. E a bruxa, 
caminhando com dificuldade, 
mas com o cabo de vassoura 
na mão, aproximava-se. 
Àquela altura a turma estava 
longe, ninguém poderia me 
ajudar. E a mulher sem dúvida 
descarregaria em mim sua 
fúria. 

Em um momento, ela estava 
junto a mim, transtornada 
de raiva. Mas aí viu a minha 
perna, e instantaneamente 
mudou. Agachou-se junto 

a mim e começou 
a examiná-la com 
uma habilidade 
surpreendente. 

- Está quebrada - 
disse por fim. - Mas 
podemos dar um jeito. 
Não se preocupe, 
sei fazer isso. Fui 
enfermeira muitos 
anos, trabalhei em 
hospital. Confie em mim. 

Dividiu o cabo de 
vassoura em três 
pedaços e com eles, 
e com seu cinto de 
pano, improvisou uma 
tala, imobilizando-me a 
perna. A dor diminuiu 

muito e, amparado nela, fui 
até minha casa. “Chame uma 
ambulância”, disse a mulher à 
minha mãe. Sorriu. 

Tudo ficou bem. Levaram-
me para o hospital, o médico 
engessou minha perna e em 
poucas semanas eu estava 
recuperado. Desde então, 
deixei de acreditar em 
bruxas. E tornei-me grande 
amigo de uma senhora que 
morava em minha rua, uma 
senhora muito boa que se 
chamava Ana Custódio.

Moacyr Scliar, escritor, 
publicou mais de 70 livros. 
Ganhou o Prêmio Jabuti 
quatro vezes e fez parte 
da Academia Brasileira de 
Letras (ABL). Morreu em 
2011.

Bruxas não existem

Na sala de aula , a profes-
sora pergunta: 

- Turma hoje é 31 de outu-
bro e se comemora mundial-
mente o dia das bruxas.

- Quem sabe a origem das 
bruxas ?

Aí Joãozinho responde:
- Eu sei professora… “Bru-

xelas”.

A mulher chega para o mari-
do e diz: 

- Amor, temos que avisar 
ao nosso filho para não se ca-
sar com aquela bruxa que ele 
namora!! 

O marido responde:
- Não vou dizer nada, 

quando foi minha vez ninguém 
avisou!!!

Uma moça passeava perto 
de um lago. De repente 

apareceu um sapo dizendo:
- Olhe, eu sou um PhD e fui 

transformado em um sapo por 
uma bruxa malvada. Se você 
me beijar, eu caso com você e 
seremos felizes para sempre!!!

A mocinha toda contente, 
pegou o sapo e o colocou no 

bolso da jaqueta. Enquanto ela 
ia a caminho de casa, o sapo 
começou a ficar impaciente e 
perguntou:

- Você não vai me beijar?
Ela respondeu:
- De jeito nenhum. Eu faço 

mais dinheiro com um sapo 
falante do que com um marido 
PhD!
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Que horas são?

Todos os dias, eu acordo 
às 8h20min (am) e olho 

para o relógio, marcando:

Vou para o boxe às 
sextas-feiras, às 18h.

Às segundas e quartas, vou 
para a natação às 3h45min (pm).

Aos domingos, adoro as sessões 
de cinema das 10h40min (am).

Os meus pais me levam 
para a escola todos os 
dias às 7h35min (am).

 
Entre as tantas 

coisas úteis que aprendemos 
na escola está, justamente, saber 
consultar um relógio. A gente tem

 que se acostumar, por exemplo, que o 1 
é 5; que o 2 é 10; que  3 é 15, e assim por 

diante. Que o ponteiro menor marca a hora, 
e o maior, os minutos. Quando o ponteiro 

menor chega ao 12 é porque se passaram 60 
minutos ou uma hora. Com o tempo, a gente
 aprende. Mas vamos praticar? Descrevo 
pequenas atividades do dia a dia, e sua 

tarefa será desenhar os ponteiros 
na hora correspondente. 

Valendo...

Passatempo

Pas-
sa-
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Tharsila Prates
jornalista, coordenadora do 
A Razão Criança

Vejamos. O papelzinho do 
picolé e da bala; o saqui-
nho do supermercado; a 

embalagem das figurinhas, da 
pipoca e do biscoito; a garra-
finha de água; o copinho de 
refrigerante... O que você 
faz com tanto plástico depois 
que usa? Joga no lixo comum? 
Recicla? Não sabe onde vai 
parar? 

Pois bem. Pesquisadores 
alertam que os gigantes do 
mar – baleias, tubarões e ar-
raias – podem estar correndo 
riscos reais pelo aumento da 
poluição por plástico. Por isso, 
os estudiosos estão fazendo 
um apelo por pesquisas sobre 
o impacto dos microplásticos 
na saúde desses animais.

Estima-se que algumas 
baleias podem estar ingerin-
do centenas de fragmentos 
todos os dias. Triste, não é?

Cientistas americanos, 
australianos e italianos ana-
lisaram dados relacionados 

às ameaças para as espécies 
chamadas “filtradoras”, ou 
seja, que se alimentam de par-
tículas em suspensão e, por 
isso, estão mais expostas aos 
microplásticos. E não preci-
sa ser um saco inteiro ou uma 
garrafa inteira. Com menos de 
5 milímetros, essas partículas 
podem ser prejudiciais tanto 
para os oceanos quanto para a 
flora e fauna aquáticas.

Essas espécies engolem 
centenas de metros cúbicos 
de água diariamente para 

capturar comida (plânctons, 
crustáceos e peixes) e, nes-
se processo, podem ingerir 
os plásticos. Além disso, os 
microplásticos são parecidos, 
em tamanho e massa, a muitos 
tipos de plânctons – esses, os 
verdadeiros nutrientes.

Em dezembro do ano 
passado, na praia do Porto 
da Barra, em Salvador, por 
exemplo, a Associação Bra-
sileira de Pesca Submarina 
recolheu uma tonelada (um 
tonelada = mil quilos) de lixo 

do fundo do mar, entre gar-
rafas, plásticos em geral e 
até pneus. Os possíveis ris-
cos para os animais incluem 
a redução de absorção de 
nutrientes e danos ao siste-
ma digestivo quando micro-
plásticos são ingeridos.

O Brasil é um dos países 
onde os resíduos são mais 
mal administrados, quase um 
oceano de plástico, segun-
do dados da revista Scien-
ce. Por aqui, mais de 95% do 
lixo nas praias é plástico, de 
acordo com estudo realizado 
pelo Instituto Oceanográfi-
co da USP, em parceria com 
o Instituto Socioambiental 
dos Plásticos (Plastivida) – 
uma associação que reúne en-
tidades e empresas do setor.

Por tudo isso, vamos fa-
zer a nossa parte? Reciclar 
o plástico é a melhor solu-
ção, porque evita que ele 
caia em locais como o mar e 
prejudique a vida de milha-
res de bichos.

Com informações da BBC 
Brasil. 

Uma ameaça 
chamada plástico

Meio ambiente – conscientização

Praia em Salvador   

GLOBAL GARBAGE BRASIL

“ O mal está em os pais não se fazerem respeitar pelos filhos. Severidade, censura e críticas afugentam 
os filhos da convivência amiga, não é boa política familiar. É necessário educar com tato, inteligência e 
sagacidade. Conhecemos perfeitamente a humanidade. Que adultos cultivem vícios é até certo ponto 
compreensível, porque foram adquiridos pelo desconhecimento dos males que representam em termos 
físicos e espirituais. Mas exporem vícios às crianças e aos jovens é crime moralmente inafiançável pe-
rante a família e os encarregados da educação e da saúde. Tolerar vícios, ou mesmo incentivá-los pelo 
exemplo do uso, é criar uma geração física e moralmente contaminada. É inadmissível, é doloroso mes-
mo, observar meninas e meninos envolvidos com venenos como são os tóxicos e as bebidas alcoólicas.”

Luiz de Mattos


