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criança

S . J.  da  Mad EIR a

A Filial São João da Madeira (Por-
tugal) do Racionalismo Cristão, pre-
sidida por Luís Barbosa, comemorou 
com reunião cívico-espiritualista os 
36 anos de sua fundação.  Págs. 6 e 7

O presidente do Racionalismo 
Cristão, Gilberto Silva, esteve em 
Cabo Verde, de 13 a 21 de agosto, 
cumprindo extensa agenda em vá-
rias Casas do país. Fez palestra, pre-
sidiu reuniões públicas e de presi-
dentes, militantes e médiuns. Pág. 3

PaCIÊ N CIa

Paciência e tranquilidade são qua-
lidades muito úteis quando associadas 
à força de vontade, possibilitando aos 
espiritualistas enfrentar os reveses que 
surjam na jornada terrena. Pág. 11

a pergunta
mais importante 

alcoólatra destrói a família
Vício, qualquer que seja, expande 

à família, às vezes potencializados,  os 
males que causa ao viciado, e o alcoo-
lismo é um dos mais cruéis, Sofrem os 
pais, a esposa, ou marido, e principal-
mente os filhos da pessoa dominada.

Veja trecho da carta em que uma 
jovem leitora, pelo Fale Conosco 
(fale conosco @ ra cion alism ocr istao.
org) pede esclarecimento espiritual 
sobre o comportamento e clima de-
sagradável que seu pai criou em casa.

“De uns tempos para cá ele não 
é o mesmo pai que conheci na minha 
infância e adolescência, às vezes me 
faz chorar. Está consumindo bebidas 
alcoólicas com algum exagero e não 
se alimenta adequadamente. Isso me 
traz muitas preocupações e mal-estar 
em casa”. Pág. 8Jovens de todas as idades, de diversas Casas, no sítio em que se reuniram

Família e conflitos adolescentes

O 3° Encontro de Jovens na cida-
de de Tatuí (São Paulo), promovido 
pela Filial local do Racionalismo Cris-
tão, foi aberto em reunião cívico-es-
piritualista. Após a reunião, no Sítio 

Pirilampo, os jovens participaram de 
atividades físicas, show de talentos e 
rodas de conversa em que foi debati-
do o tema Família, convivência social e 
conflitos adolescentes. Pág. 4

seja autêntico,
não passe 
falsa imagem
Lições de vida, pág. 11

desequilíbrio 
psíquico é mais
fraco que você

Pense sempre de forma otimista, 
com firmeza e valor, e afaste pensa-
mentos ruins que apenas originam 
má assistência astral. Você pode su-
perar-se e vencer todas as suas limi-
tações, basta querer, com vontade 
forte, confiança e determinação. 

Esta recomendação foi feita a 
uma mulher com sintomas de dese-
quilíbrio psíquico que buscou acon-
selhamento com a equipe de mili-
tantes o Racionalismo Cristão que 
atende leitores de A Razão. Pág. 10

recupere-se sem 
ajuda e seja vencedor

Se você não consegue ajuda para ao 
menos remediar suas dificuldades, 
pode ser porque seus parentes e 
amigos preferem que você supere 
os problemas por sua própria ca-
pacidade e lhe dão a chance de, ao 
final, sentir-se um vencedor. Pág, 9

Texto de Paula Piano Simões dá 
importante lição sobre  perseveran-
ça e força de vontade e de decisão. 

Proveitosa
visita a casas 
de cabo Verde
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Liberdades e restrições: 
há limites para o livre-arbítrio?
Gilberto Silva, Presidente do Racionalis-
mo Cristão.

recentemente, tratamos dessa im-
portante faculdade do espírito, o livre
-arbítrio, no programa ao vivo da nossa 
webrádio a razão, que é transmitido 
também pelo canal do racionalismo Cris-
tão no Youtube. Procuramos dar uma 
abordagem mais abrangente do que sim-
plesmente evocar os limites de nossas 
ações cotidianas. É importante ir além, 
identificar a motivação de cada uma de-
las, pensando o autoconhecimento como 
uma possibilidade de entender o porquê 
das reações e comportamentos, e não 
simplesmente como o ato de comparar 
defeitos e qualidades.

naturalmente, a busca da felicidade é, 
para o ser humano, uma vocação e uma ne-
cessidade. ele não pode subtrair-se a esse 
fato. À medida que vai esclarecendo-se 
espiritualmente, passa a compreender que 
a autêntica felicidade exprime uma cons-
ciência leve, realizada e plena, advinda do 
cumprimento dos compromissos e deve-
res. nessa trajetória, o uso que fará de seu 
livre-arbítrio assume excepcional relevo.

Autodomínio. no que diz respeito à 
liberdade ou ao livre-arbítrio, o ponto de 
vista de um indivíduo materialista, imedia-
tista, que dá realce exclusivamente à ex-
pansão de seus desejos e realizações tran-
sitórias, será sempre diverso do ponto de 
vista de um espiritualista, cuja visão pano-
râmica está lastreada pela transcendenta-
lidade. Porém, a complexidade da análise 
comportamental dos indivíduos não deixa 
dúvida de que a pessoa que deliberada-
mente tenha se comprometido perante 
sua própria consciência a viver um ideal 

de virtude e aperfeiçoamento entenderá, 
por via de consequência, a necessidade de 
autodomínio e de restrição quanto a even-
tuais impulsos inadequados. logo, a opção 
pelo mal não representa senão a submis-
são da própria vontade a um processo au-
todestrutivo, em que o indivíduo prefere a 
satisfação pessoal, transitória e egoísta à 
inefável satisfação ínsita na prática do bem 
e no cumprimento dos deveres.

a ideia de livre-arbítrio está intima-
mente relacionada à de individualidade, 
uma vez que exprime a aptidão genérica 
de todo indivíduo de decidir o que melhor 
lhe apraz em cada circunstância da vida, o 
que representa, portanto, uma conquista 
evolutiva. o livre-arbítrio, como faculda-
de do ser humano, está a ele indissoluvel-
mente ligado.

É característico do bem sua tendên-
cia à expansão. toda vivência genuina-
mente verdadeira, alicerçada em positivi-
dade e fraternidade, busca, por si mesma, 
comunicar-se, ampliar-se. desta forma, 
abre-se uma outra dimensão do livre-ar-
bítrio, na qual todo indivíduo que experi-
menta uma libertação verdadeira passa 
a desenvolver maior sensibilidade frente 
às necessidades dos semelhantes. Con-
quista-se a empatia e, por conseguinte, 
a capacidade de decidir acertadamente 
amadurece à medida que nos dedicamos 
à prática constante e desinteressada do 
bem, pois sabemos que não há limites 
para o livre-arbítrio, assim como não se 
pode restringir o processo de aperfeiço-
amento a que tudo está sujeito.

a consciência desenvolvida ao longo 
das experiências expressa-se em uma ati-
tude de real identificação dos elementos 
constituintes de uma vivência nobre e 
elevada, facultando a ampliação das pró-

prias possibilidades. assim, a existência 
humana fica enquadrada num ambiente 
de constante desenvolvimento, cujo li-
vre-arbítrio vai ampliando-se conforme 
a pessoa assume maiores responsabilida-
des de forma consciente. a centralidade 
que a responsabilidade deve assumir na 
vida não exclui ou diminui o papel da ra-
zão e, por isso, não priva o ser humano de 
adotar um modus vivendi alicerçado em 
preceitos de razoável racionalidade.

Imprevisibilidade. Por tudo isso, po-
demos seguramente argumentar que a 
liberdade, combinada com a consciência 
e a prática do bem, abrange a própria es-
sência do espírito. o caminho proposto 
tem o objetivo de enfatizar que, com a 
liberdade, que tende a se ampliar à me-
dida que a pessoa se desenvolve, surge o 
conceito de imprevisibilidade. Com isso, 
os fatos vivenciados no mundo nunca po-
dem ser reduzidos a uma lógica estrita-
mente determinista ou a um destino fixo 
e implacável, uma vez que nossas ações 
geram consequências diretamente sobre 
nós mesmos e muitas vezes sobre nossos 
semelhantes. nessa perspectiva, é váli-
do considerar também a liberdade como 
uma propriedade da vontade iluminada 
pela razão, nada existindo que possa for-
çar fatalmente a pessoa e seu livre-arbí-
trio a submeter-se ao impulso das ações 
indignas e contraproducentes.

a interação fecunda entre liberdade 
e espiritualidade não pode deixar de con-
siderar a contradição entre a liberdade da 
pessoa humana tutelada pela declaração 
universal dos direitos humanos e procla-
mada de forma solene por grande parte das 
nações do globo e a triste realidade de vio-
lações, guerras, deportações em massa etc.

Contudo, toda análise superficial das 
aparentes desproporcionalidades que a 
sociedade vivencia, desconsiderando-se 
o processo evolutivo em que se encontra 
inserida, corre o risco de descambar no 
terreno da leviandade. em razão, talvez, 
da generalização do vocábulo “liberdade” 
ou porque falte a alguns grupos maior ca-
pacidade de abstração para formular um 
conceito abrangente de livre-arbítrio, es-
tabelecem-se dúvidas e confusões acerca 
de sua expressão pura e transcendente.

sabemos que uma vida saudável e 
produtiva decorre da liberdade conscien-
te, capaz de compreender que o livre-ar-
bítrio, a priori, não é bom nem mau; como 
dissemos, é uma faculdade do espírito. 
suas consequências repercutirão sempre 
a qualidade dos pensamentos e senti-
mentos que animaram seu uso. 

nesse sentido, retornemos à pergun-
ta inicial: há limites para o livre-arbítrio? 
bem, do ponto de vista de sua essência, 
detendo-nos mais um instante sobre o 
elemento vontade, reconheceremos que 
o livre-arbítrio está circunscrito ao grau 
de aperfeiçoamento de cada indivíduo. a 
forma, pois, de sua atuação varia. não há 
um padrão ideal para sua manifestação, 
embora sua incidência no gênero humano 
seja uma constante. não obstante algumas 
limitações transitórias que não devem ser 
negadas nem tidas como absolutas, não é 
correto pensar, no campo do livre-arbítrio, 
em vitimização, mas em protagonismo. 
assim, buscando conhecer-se cada vez 
mais, opondo-se a tudo que obsta o cresci-
mento moral e concentrando sua ação na 
prática do bem, todos estarão fazendo o 
melhor uso de sua capacidade de escolha.

 
              boa leitura!
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Em atenção ao compromisso assumi-
do com os racionalistas cristãos de Cabo 
Verde, em 2011, de que a cada dois anos 
faria ao país uma visita de trabalho, o pre-
sidente do Racionalismo Cristão, Gilberto 
Silva, chegou a Mindelo em 13 de agosto. 
Estava acompanhado da esposa, Dona Ira-
ci, e da irmã, Dona Soraia Silva de Abreu. 
A permanência em solo caboverdeano se 
estendeu até 21 de agosto, quando em-
barcou com destino a Lisboa.

No mesmo dia da chegada a Cabo 
Verde, na sexta visita do presidente da fi-
losofia racionalista cristã ao país, presidiu 
reunião pública de limpeza psíquica e es-
clarecimento na Filial Ilha de São Vicente 
do Racionalismo Cristão. Era sentimento 
de militantes e assistentes ouvir, como 
nas visitas anteriores, as orientações e 
mensagens de Gilberto Silva à cabeceira 
da mesa do estrado. Em todas as reuni-
ões públicas por ele presididas durante a 
estada em Cabo Verde, as filiais estavam 
superlotadas por militantes e amigos do 
Racionalismo Cristão.

No dia seguinte, assistiu, no Espaço de 
Protagonismo Juvenil da Ribeira de Cra-
quinha, à palestra subordinada ao tema O 
Conceito Limat (língua materna – crioulo, 
de Cabo Verde) na Expansão do Raciona-
lismo Cristão, proferida pelo presidente 
da Filial Passarão, Manuel da Conceição 
Lopes Ramos.

Na ótica do palestrante, o tema pro-
posto teve como objetivo  fazer a comu-
nidade racionalista cristã entender e ver a 
importância da implementação da língua 
materna (crioulo caboverdeano) na prá-
tica do Racionalismo Cristão. À noite, na 
mesma Filial, presidiu reunião pública. 

O perigo das drogas. Na manhã do dia 
15, na Filial Ribeirinha, foi realizado en-
contro de jovens em que o criminalista e 
integrante da Polícia Nacional Dr. Armin-
do Lopes Tavares apresentou a palestra 
Utilização de substâncias psicotrópicas.

O palestrante esclareceu aos mili-
tantes, assistentes e jovens moradores 
da Ribeirinha e arredores presentes 
que o uso de drogas, lícitas ou ilícitas, 
traz consequências que em alguns casos 
podem ser insignificantes e negligenci-
áveis, mas em outros assumem propor-
ções bastante graves. Explicou ainda que 
a repetição de uma primeira experiência 
pode causar efeitos graves num futuro 
mais ou menos distante, ou mesmo du-

rante o período em que o usuário estiver 
sob a a influência da droga.

Armindo Lopes Tavares detalhou 
reações que as drogas podem provocar 
e classificou-as conforme sua ação no 
cérebro, exemplificando-as como de-
pressoras, estimulantes e perturbadoras 
(alucinógenas). Entre outras considera-
ções, o palestrante discorreu um pouco 
sobre o papel da família, destacando que, 
se os pais não souberem educar os filhos 
da melhor forma, existirá o risco de haver 
famílias desestruturadas, sem princípios 
e sem valores. Lembrou que, sem a edu-
cação caseira e diálogo, os jovens pode-
rão enveredar por caminhos que levam à 
criminalidade. 

Formação da personalidade. Após a 
palestra, Gilberto Silva discorreu sobre o 
papel dos pais na condução dos filhos que, 
desde a infância, demonstram tendências 
trazidas de existências passadas e sofrem 
as influências dos ambientes em que con-
vivem, inicialmente dos pais, no seio fami-
liar, depois dos professores, nas escolas 
que frequentam, e dos amigos e conheci-
dos, nos núcleos sociais de que participam, 
formando assim, aos poucos, a personali-
dade na atual existência. 

Gilberto Silva disse que os pais têm a 
obrigação irrecusável de exercer seu papel 
educador ao descartar as características 
impróprias e enaltecer as qualidades posi-
tivas trazidas pelos filhos de seus mundos 
de estágio; que os professores têm o papel 
fundamental de transmitir conhecimentos 
intelectuais e culturais aos seus alunos.

Após a intervenção do presidente, um 
jovem pediu a palavra para dar um teste-
munho da ação do Racionalismo Cristão 
em sua vida, começando por falar um pou-
co sobre o seu viver no mundo dos vícios 
(drogas e bebidas alcoólicas), e que, ao fre-
quentar as reuniões públicas de limpeza 
psíquica na Filial Monte Sossego, começou 
a perceber a sua situação e, hoje, se sente 
outra pessoa, ao receber o fortalecimento 
espiritual necessário e que, em razão dis-
so, a sua vida mudou.  

À noite, Gilberto Silva, presidiu reu-
nião pública e a inauguração de um espaço 
social na Filial Monte Sossego, seguido de 
um convívio de militantes.

Na manhã do dia 16, proferiu palestra 
na Filial Monte Sossego, intitulada Luiz de 
Mattos, filósofo notável. À noite presidiu 
reunião pública na Filial Bela Vista. 

Na sexta-feira, 17, na Avenida de Ho-
landa, Gilberto Silva assistiu à palestra 
do Dr. Alcides Ramos sobre Planificação e 
Disciplina. À tarde, dirigiu a reunião de mi-
litantes, durante a qual discorreu sobre o 
papel dos orientadores e a composição 
dos elementos que integram o campo vi-
bracional nas reuniões públicas e de des-
dobramento. Na mesma Filial, à noite, pre-
sidiu reunião pública. 

No sábado, 18, na Filial Madeiralzi-
nho, presidiu reunião de médiuns, apre-
sentando temas atualizados com vistas ao 
cumprimento integral das normas mediú-
nicas a serem postas em prática durante 
o processo experimental disciplinar em 
novos moldes.

Em seguida, presidiu reunião com a 

presença de presidentes, orientadores e 
dirigentes de todas as casas racionalistas 
cristãs da Ilha. Nessa reunião, discorreu 
sobre as normas disciplinares que os pre-
sidentes e orientadores devem ter em 
conta, durante as reuniões  em uma casa 
racionalista cristã. Muitas dúvidas foram 
dissipadas, durante o encontro.

À tarde, Gilberto Silva presidiu, na 
Filial Ilha de São Vicente, a apresentação 
da obra Histórico do Centenário do Racio-
nalismo Cristão em Cabo Verde, em dois 
volumes, da autoria de Antero Filipe dos 
Santos, presidente da Casa e represen-
tante regional da Casa-Chefe. A temática 
do conteúdo da obra foi exposta pela   Drª 
Marina Ramos. À noite foi servido jantar 
de confraternização de militantes no Ho-
tel Oásis Porto Grande, localizado no Cen-
tro Histórico do Mindelo, com músicas 
brasileiras e caboverdeanas, ao vivo. 

Homenagem a um pioneiro. Na tarde 
de domingo, 19, no saguão da Filial Ave-
nida de Holanda, sob a presidência de Gil-
berto Silva, foi feita homenagem póstuma 
a João Baptista Ferreira Lima, primeiro 
presidente da Casa, e inaugurado seu bus-
to. Os discursos enalteceram o empenho 
do homenageado na divulgação da filoso-
fia racionalista cristã.

À noite, em reunião cívico-espiritua-
lista, presidida por Gilberto Silva, o Cor-
respondente Chã de Alecrim do Racio-
nalismo Cristão foi elevado à categoria 
de Filial, com a seguinte Direção  Astral: 
Presidente Astral – Augusto Faria; 1° Or-
ganizador –  Glaci Ribeiro da Silva; 2° Or-
ganizador – Leocádeo Pires Ferreira.

Após a reunião foi servido aos militan-
tes da Filial Chã de Alecrim e convidados 
um jantar de confraternização, na residên-
cia da militante Maria Filipa Delgado.

Na segunda-feira, 20, já na Ilha de 
Santiago, Gilberto Silva presidiu reu-
nião pública na cidade da Praia. No dia 
21, teve reunião com presidentes e di-
rigentes da filosofia racionalista cristã 
na Filial Prainha pela manhã e reunião 
de desdobramento na Filial Achada de 
Santo Antônio, à noite. O almoço foi com 
presidentes, dirigentes e militantes no  
restaurante do Hotel VIP Shopping Calú 
& Ângela Quebra-Canela, na Cidade da 
Praia.

              
Colaboração de Antero Filipe dos 

Santos e Carlos Manuel Delgado.

Gilberto Silva e esposa, Iraci, junto ao busto de João Baptista Ferreira Lima

Mais uma viagem de 
intenso trabalho a Cabo Verde
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Encontro de jovens debate 
família e conflitos adolescentes

A última sexta-feira de agosto 
foi marcada por uma belíssima reu-
nião espiritualista na Filial Tatuí (São 
Paulo) do Racionalismo Cristão, a 
qual marcou a abertura dos eventos 
do 3° Encontro de Jovens na cidade.

Em meio aos esclarecimentos 
de José Nanni Neto à cabeceira da 
mesa, foi reiterada a importância da 
participação dos jovens nas ativida-
des do Racionalismo Cristão para 
darem continuidade a essa impor-
tante filosofia fundada por Luiz de 
Mattos.

Estiveram presentes à reunião 
jovens das filiais Tatuí, Sorocaba 
(SP) e Butantã (SP). Estiveram pre-
sentes também o Sr. Roberto e sua 
esposa, Sandra, da Filial São José do 
Rio Preto(SP); Sr. Vanderlei e espo-
sa, Neusa, da Filial  Fernandópolis: 

Sra. Maria de Lurdes, da Filial Bu-
tantã; e assistentes amigos da Filial 
Sorocaba.

Após a reunião, os jovens fo-
ram encaminhados a um ótimo final 
de semana no Sítio Pirilampo, onde 
participaram de várias atividades 
físicas, show de talentos e princi-
palmente conversas de cunho espi-
ritual. Militantes da Filial Sorocaba 
participaram das rodas de conversa 
em que foi debatido o tema Família, 
convivência social e conflitos adoles-
centes, sempre sendo aconselhados 
e orientados espiritualmente. 

O clima desse terceiro encontro 
foi marcado por alegria, cumplicida-
de e tranquilidade. Ansiosos, os jo-
vens já planejam outro encontro para 
firmarem suas amizades e fazer des-
se próximo um evento ainda melhor. Militantes da Filial Sorocaba também participaram das rodas de conversa
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RC é explicado em festa 
na Filial Arcoverde

Militantes do Correspondente, antes da reunião

O Correspondente Barão do Monte Alto (MG) do 
Racionalismo Cristão comemorou, com reunião cívico
-espiritualista, seus 76 anos de existência. Na ocasião, a 
presidente da Casa, Sra. Elza Andrade, proferiu discurso 
em que reverenciou os espíritos dos que lutaram para a 
fundação do Correspondente, e citou Luciana Gertru-
des de Paula, Joaquim Jacinto de Andrade, Francisco 
Pereira de Andrade e, em especial, Cecília Andrade 
Silva, que desafiaram a religiosidade predominante na 
época e buscaram na filosofia espiritualista racionalista 
cristã  as respostas que seus espíritos inquietos e ques-
tionadores formulavam sobre a existência terrena.

Lembrou a presidente que Luiz de Mattos esclarece 
que a convivência no meio social gera conflitos, sofri-
mentos e desgostos, mas também proporciona alegria, 
bem-estar e felicidade. A maneira de lidar com esses 
sentimentos antagônicos é o grande desafio dos seres 
humanos.

Citou também Humberto Rodrigues: Ele “ensina 
que  a filosofia racionalista cristã é simples e objetiva 
para todas as pessoas, porque independe de nível 
cultural e intelectual, de condição socioeconômica,  de 
escolha étnica, familiar e de nacionalidade, de preferên-
cia religiosa ou ponto de vista filosófico. Suas normas de 
conduta de natureza espiritual são voltadas para as que 
querem uma vida de paz e prosperidade, a ser conquis-
tada com pensamento e livre-arbítrio dirigidos para a 
prática do bem, disciplina, domínio das emoções e força 
de vontade”.

“O Racionalismo Cristão é prático e objetivo, 
é uma filosofia espiritualista voltada para o 
comportamento  humano. Ensina as pessoas a se 
manterem psiquicamente equilibradas pela boa 
assistência espiritual quando se religam aos campos 
superiores da espiritualidade durante a limpeza 
psíquica diária, a ter boas intuições quando põem 
em ação o livre-arbítrio voltado para prática do bem. 
Se agirem dessa forma, irão aproveitar a existência, 
ajudando a si próprias e às demais pessoas, porque 
todas são parcelas da Inteligência Universal em 
evolução neste mundo.”

A observação é parte do discurso da presidente 
da Filial Arcoverde (PE) do Racionalismo Cristão, 
Elza Nunes de Araújo, na reunião cívico-espiritualista 
que marcou a comemoração do 85º aniversário 
de fundação e o 56º anos de sede própria da 
Casa. A presidente destacou que “o Racionalismo 
Cristão é de grande importância para fortalecer 
pessoas deprimidas, algumas propensas a dar fim 
à própria vida física”. E recomendou: “Estudem a 
espiritualidade, a fim de se conhecerem, esforçando-
se para corrigir as imperfeições; progridam 
espiritualmente, para que possam auxiliar a 
humanidade a também caminhar pela estrada  da 
espiritualidade e da evolução.”

Encerrou com palavras de Antonio Cottas: 
“Aproveitem a estada neste mundo, principalmente os 
que frequentam as casas racionalistas cristãs, sejam 
assistentes ou militantes. Lutem com valor e coragem 
no enfrentamento do que a vida lhes venha a reservar. 
O perdedor fica no meio do caminho, não sabe dar 
continuidade neste mundo de escolaridade ao que 
se propôs nele fazer em seu mundo de estágio. Só é 
vencedor quem não deixa o tempo passar, quem não 
deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Após a 
morte do corpo físico, uns voltarão ao planeta-escola 
Terra para dar continuidade à evolução, enquanto 
outros não mais precisarão de a ele retornar, porque 
já estarão preparados para novas experiências em 
campos superiores da espiritualidade.”

O presidente da Filial Recife, Francisco Ivo 
de Oliveira, afirmou na solenidade que “uma casa 
racionalista cristã será sempre uma escola de virtudes 
e sabedoria espiritual, para o desenvolvimento 
de boas maneiras e combate às falhas do 

comportamento humano e condutas inadequadas ao 
progresso individual e da sociedade. Especialmente 
em um momento em que a sociedade sofre com as 
consequências dos desvios de conduta e falhas na 
boa condução das atividades da vida por parte dos 
detentores dessas responsabilidades. Sendo muito 
relevante a presença desta Casa na contribuição para 
uma sociedade equilibrada.”

Francisco Ivo de Oliveira destacou que “o 
Racionalismo Cristão esclarece, educa e fortalece 
para o respeito às leis espirituais da vida, que existem 
de forma justa e igual para cada ser humano. Todo 
este citado trabalho educativo só é possível com a 
participação de capital humano valoroso, que são os 
dedicados militantes das casas racionalistas cristãs. 
Trabalham como educadores voluntários para a 
existência de uma sociedade mais justa e com boas 
oportunidades para todos.”

E fez um apelo: “Simpatizantes, assistentes ou 
estudiosos desta Filosofia, não tenham receios ou 
dúvidas; aproximem-se mais desta Casa, não deixem 
as boas oportunidades se perderem. Sejam militantes 
nesta Filial Arcoverde, juntem-se a estes soldados 
da paz ou Deus, que aqui chamamos de Grande Foco 
Vida do Universo. Precisamos do capital humano 
precioso que existe guardado no interior de cada 
um de vocês. Precisamos de militantes, médiuns e 
doutrinadores, para prestarmos um bom serviço a 
esta comunidade; também para honrar a memória 
de tantos companheiros que fizeram a trajetória e 
história desta Filial.  

Correspondente 
em Minas Gerais 
festeja 76 anos 

Elza Nunes e Francisco Ivo à cabeceira da mesa
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36 anos da Filial S.J. da Madeira
Os 36 anos de fundação da Filial 

São João da Madeira (Portugal) do Ra-
cionalismo Cristão foram comemora-
dos em 23 de setembro com reunião 
cívico-espiritualista em que se destaca-
ram testemunhos dados por militantes.

O presidente da Filial aniversa-
riante,  Luís Moreira Barbosa, saudou 
os presentes e afirmou que são “prê-
mio para todos nós, porque represen-
tam a humanidade e são a maravilhosa 
sementeira para a filosofia racionalista 
cristã.

“Não devemos esquecer as raízes. 
Se hoje festejamos o 36º aniversário 
da Filial São João da Madeira, não nos 
devemos esquecer de pessoas de gran-

de envergadura moral e espiritual que 
tudo fizeram para que fosse construí-
do este edifício: “Lembramos o mestre 
Antonio Madeira Pina, o ex-presidente 
Manuel Queirós, Alcino Carmezim, An-
tonio Santos e outros nomes.”

Disse ainda que “o Astral Superior 
conta sempre com os que cá estão; sem 
essas vigorosas vontades, não teríamos 
ajudado a sair da dor, do sofrimento e 
da loucura milhares de seres humanos, 
perdidos nos labirintos da ignorância”.

A senhora Emília, médium ao ser-
viço da filosofia racionalista cristã que 
transmite o Astral Superior, prestou 
valiosíssimo testemunho, citando os 
caminhos, as encruzilhadas e as vicissi-

tudes que enfrentou até chegar a esse 
porto de abrigo, o RC.

Jorge, militante da Filial do Porto, 
também prestou testemunho, o que 
calcorreou para chegar à verdade espi-
ritual, lutando contra várias correntes 
que infelizmente condicionam o livre-
arbítrio de cada um, afetando o equilí-
brio mental.

A senhora Manuela Barbosa, dire-
tora secretária da Casa aniversariante, 
discorreu o esclarecimento espiritual, 
a forma como devemos ver os ensina-
mentos, pô-los em prática, salientando 
tudo magistralmente com uma peque-
nina história:

“Um menino olhava a avó a bordar 

um tecido, criticava que aquilo que es-
tava a fazer não resultava bonito.

A avó retorquiu, explicando: ‘Não te 
parece bonito porque estás a ver a par-
te traseira; observa como está bonito 
na parte da frente!”’

Acrescentou o presidente: A ten-
dência dos seres humanos é ver quase 
sempre o lado contrário das coisas, dos 
ensinamentos, porque é o que está mais 
à mão. Poucos se dão ao trabalho de vi-
rar o bordado da vida e descobrir a ver-
dade e o mais belo que a vida tem para 
nos oferecer.

Veja na página seguinte pronun-
ciamento do presidente Luís Barbosa.

A médium Emília conta as dificuldades com que se deparou até chegar ao RC Militantes e assistentes reunidos antes da reunião cívico-espiritualista
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Luís Moreira Barbosa, presidente da Filial 
São João da Madeira.

Como sinônimo de verdadeiro, exati-
dão, autenticidade, fidelidade, realidade, 
veracidade, certeza, sinceridade e antô-
nimo da mentira, do falso ou falsidade, 
engano propositado, do erro ou errado e 
embuste. Ao longo da história da humani-
dade, muitas civilizações foram subjuga-
das a falsos profetas, mentirosos. Espalha-
ram dogmas e misticismos religiosos, sob 
influências metafísicas, obscurantistas ou 
sobrenaturais, levando milhões de pesso-
as a uma complexa e falsa interpretação 
da verdade.

O filósofo espiritualista e pai da in-
dependência da Índia, Mahatma Gandhi, 
citou: “O caráter deve ter por base a ação 
virtuosa e esta repousa na verdade. A ver-
dade é a origem e fundamento de tudo o 
que é bom e grande. Assim, perseguir com 
intrepidez e sem hesitação o ideal da ver-
dade e da justiça é a luz da saúde e de todo 
o resto”.  Na política, na religião e em ou-
tros movimentos com interesses econô-
micos camuflados, a discussão e a confu-
são em torno da verdade é abusivamente 
utilizada para a mais fácil psicohipnose das 
pessoas sem rumo, fragilizadas pelos reve-
zes e vicissitudes da vida.  

Todos esses movimentos habituaram 
as pessoas às frases feitas, às palavras me-
losas, milagrosas, criando dependências 
divinas, como se fosse algo hereditário.

Simulam a verdade apregoando, “ver-
dades eternas” e “verdades sagradas”, 
criando dependências aos milagres, aos 

perdões divinos, arrastando o ser huma-
no para níveis preocupantes de indolência 
mental e à prática de erros, julgando que 
alguém com poderes divinos o perdoará, 
ignorando as consequências implacáveis 
da lei de causa e efeito.

Só a verdade liberta o homem. Só a ver-
dade nos leva ao caminho da luz e se instala 
quando tivermos consciência de nós mes-
mos, o que andamos cá a fazer e quando 
assumirmos convictamente respeito pelas 
pessoas, pelos animais, pela natureza, pela 
vida. A mentira pregada muitas vezes é as-
sumida como verdade e grangeia milhões 
de seguidores, multidões arrebanhadas, ar-
rastadas para o abismo da ignorância. Infe-
lizmente a verdade não arrasta multidões, 
porque a maioria dos seres humanos prefe-
re a mentira dos milagres ou das ajudas di-
vinas para todos os setores das suas vidas. 

Exemplo: “Sabemos que há multidões 
a fazer promessas à senhora A ou ao san-
to B, para que a sua equipa de futebol seja 
campeã, ou a filha ou filho consiga um bom 
emprego, quando eles passam a noite no 
devaneio, alimentando vícios; durante o 
dia ficam na cama e nada fazem para pro-
curar o tão almejado trabalho.

Milhões de pessoas, perante os reve-
zes, julgam-se umas coitadinhas, despro-
tegidas de Deus, azarentas, desconhecem 
as leis naturais e imutáveis que regem o 
Universo, a lei da evolução, a lei das encar-
nações, a lei da causalidade. 

Desdobram-se em mil esforços para 
pedir ajuda e proteção divina, quando em 
tempo oportuno deveriam ter aplicado 
todo o seu poder criativo intrínseco para 

o trabalho, usando a bondade, a tolerância 
e a paciência na interação com o próximo.   

É por esta realidade ultra milenar que 
apareceu o tão cruel mercantilismo em to-
das as dimensões da vida, sobretudo o reli-
gioso, falsos profetas arrastando multidões 
a cantar e a chorar, vestindo os sujos trapos 
da ignorância, da imbecilidade e da loucura; 
mercantilismo que ultrapassa mais ou me-
nos “equilibrada troca” de valores ou de ser-
viços, e acaba por esmagar o tão apregoado 
e tão desejável amor ao próximo. A filosofia 
mercantilista do trabalho ou do servilismo 
ao divino teve muitas influências das vá-
rias civilizações na história da humanidade, 
como por exemplo na mitologia grega, ou 
na mitologia romana, de que Mercúrio, o 
“Deus dos comerciantes”, é também o mes-
mo “Deus dos ladrões”. Divulgação refina-
da, propagandeada, progressivamente 
mais sofisticada e mais hipnótica, com vis-
ta à formação de “rebanhos seguidores”, 
tendo os “pastores” como líderes, o medo 
e a ignorância “os cães do rebanho”.

Mentes estratificadas ao longo dos 
séculos e milênios, aqui chegados ao sé-
culo XXI, constatamos a cruel realidade a 
favor da consciente ou mais ou menos in-
consciente, cruel, hipócrita e sanguinária 
“exploração, ruína e até destruição do pró-
ximo, a título individual, coletivo, de classe 
ou de agremiações, de seitas religiosas, 
governantes corruptos, coniventes com o 
capitalismo obsessor, esquecendo-se de 
governar a Nação e de promover a paz, a 
liberdade e a justiça social.

Justiça, dimensão sublime a que os 
membros da família humana devem obe-

decer, independentemente, do nível social, 
do país ou da religião a que pertençam. A 
prática da verdade, da retidão e do respeito 
pelos interesses e direitos do semelhante, 
do próximo, do irmão na família humana. O 
suporte dos “direitos humanos”, comuns a 
todos os membros da humanidade.

O ser humano, na interação com os 
outros, aprendendo os valores da cidada-
nia, respeitando a natureza, as leis da Na-
ção, solidário e tolerante com o próximo, 
torna-se um racionalista cristão, a maioria 
não sabendo da existência desta grandio-
sa Filosofia de vida para os nossos tempos.

A Nação que tem leis sóbrias que de-
fendem todos os cidadãos, mas, se mui-
tos intervenientes na justiça se deixam 
arrastar para os meandros da corrupção, 
a maioria dos tribunais torna-se palco de 
caricatas comédias e de consequências 
terríveis para muitos inocentes, deixando 
incólumes, corruptos, vigaristas e crimino-
sos.  Quando na maioria das vezes a justiça 
não funciona, deixando descaradamen-
te indivíduos de má índole em liberdade, 
condenando inocentes, normalmente 
arrasta o povo para contestações sociais, 
anarquismo, culminando quase sempre 
em guerrilhas de grupos ou guerra civil.

As casas do Racionalismo Cristão são 
escolas que preparam os seres humanos 
para a prática do bem comum, sobre a 
verdade espiritual, sobre as leis univer-
sais, tornando-os livres e independentes, 
conscientes da dependência que temos de 
tudo e de todos.

Como é bom estarmos nesta escola a 
promover nova ordem mundial!  

Verdade – Justiça

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 A Razão
www.arazao.org
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Veja como o alcoolismo 
afeta a família do viciado

Estou a escrever esta carta sem o 
consentimento do meu pai para pedir 
esclarecimento espiritual sobre o seu 
comportamento e clima desagradável 
que ele criou em casa.

Moro com ele sob o mesmo teto, foi 
ele quem me criou e educou nesta mes-
ma casa com todo amor, respeito e cari-
nho, mas de uns tempos para cá ele não 
é o mesmo pai que eu conheci durante 
a minha infância e adolescência. Seu 
comportamento mudou completamen-
te e às vezes me faz chorar. Ele está con-
sumindo bebidas alcoólicas com algum 
exagero e quase diariamente, e isso me 
traz muita tristeza. Ele não se alimenta 
adequadamente e já perdeu peso, e isso 
me traz muitas preocupações e mal-es-
tar em casa. Gostaria que a equipe de 
militantes me informasse, se possível, o 

que está acontecendo com meu pai e o 
que o levou a beber bebidas alcoólicas 
com exagero e mudança de comporta-
mento.

Resposta: Prezada, o vício da bebida 
alcoólica é perigoso e devastador, por 
eliminar do ser humano a vontade de 
reagir, bloqueando-lhe a razão e o bom 
senso, visto tornar-se presa fácil do as-
tral inferior.

O ponto mais delicado é fazê-lo en-
tender que, a persistir nesse vício, vai 
prejudicar-se física e psiquicamente, 
e que chegará o dia em que o arrepen-
dimento irá machucá-lo bastante. Daí 
ser necessário dialogar com ele, nos 
momentos em que estiver sóbrio, com 
calma, carinho e bons modos, conscien-
te de que ele precisa de ajuda. Se ele se 

irritar ou não quiser conversa, recue e 
tente em outro momento.

Pratique a limpeza psíquica no lar, 
diariamente, nos horários recomenda-
dos. Caso ele esteja sóbrio, convide-o 
para participar das irradiações, que se-
rão muito úteis para sua recuperação.

Seja forte e paciente, nunca desista 
de vê-lo livre desse mal psíquico, tenha 
confiança de que tudo irá resolver-se 
satisfatoriamente. Se possível, frequen-
te as reuniões públicas em uma casa ra-
cionalista cristã. Convide-o, mostre que 
você se importa com ele.

Esperamos que o seu pai tenha o 
devido bom senso de compreender 
que precisa modificar o seu comporta-
mento para melhor e possa munir-se de 
vontade forte para se libertar do vício 
do álcool e prosseguir.

Estudar espiritualidade ajuda a evoluir
Eu gostaria muito de adquirir mais 

conhecimentos sobre sua filosofia 
espiritualista e ganhar mais esclare-
cimento. Já comecei a frequentar as 
reuniões e sei que tenho muita coisa a 
aprender. Eu me sinto bem indo às reu-
niões e há episódios da minha vida que 
me levam a crer que tenho mediunida-
de, mas quero saber mais sobre isso 
e descobrir realmente sobre a minha 

pessoa e sobre essa Filosofia que me 
faz muito bem. 

 
Resposta: Prezado, parabéns por 

haver ingressado no estudo da espiri-
tualidade. Como nos relata, já está fre-
quentando nossas Casas e participando 
das reuniões de limpeza psíquica e es-
clarecimento espiritual, que têm sido 
tão benéficas a você. 

Cientes de seu interesse, sugeri-
mos estudar o livro: Racionalismo Cris-
tão, 45ª edição, e, posteriormente, A 
vida fora da matéria, 24ª edição, com ca-
pítulos específicos sobre mediunidade, 
dispondo o segundo livro de ilustrações 
elucidativas. Seja bem-vindo como mais 
um estudante espiritualista e tenha a 
certeza de que esses estudos irão ajudá
-lo no seu crescimento espiritual.

Já escrevi algumas vezes sobre mi-
nha mediunidade. Escuto o programa, 
gosto muito do canal no YouTube, sem-
pre que tem vídeo novo eu assisto, faço 
as irradiações acompanhando o áudio 
todo dia, mas não estou onde queria, 
minha mediunidade tem aflorado cada 
vez mais sem eu fazer nada. 

Sou professora e isso não pode 
atrapalhar meu trabalho. Surgem pen-
samentos incisivos horríveis mesmo 
na escola; se vejo alguém chorar, sinto 
arrepio no corpo inteiro. Eu gostaria de 
ter a mente voltada só para meu traba-
lho e meus estudos.

Às vezes fico cansada dessas in-
tuições, melhoro vendo os vídeos no 
YouTube com seus conselhos. Fico me 
controlando mentalmente, mas sinto 
muito mal-estar com os pensamentos 
invasivos de só coisas loucas que eu não 
sei descrever. 

Resposta: Prezada, certamente não 
será com lamentações e comparações 
com outras pessoas que poderá exercer 
controle sobre os seus pensamentos. 
Precisa confiar em você. Pense que tem 
condições de repelir esses pensamen-
tos e afirmar que eles não são seus.

Está no caminho certo, melhoran-
do pouco a pouco. Afirme para você 
mesma que irá superar essa fase com 
otimismo e bom humor, e acredite sem-
pre nas boas intuições que pode ter ao 
dedicar-se com amor ao seu trabalho, 
valorizando-o e valorizando-se. 

Despreze as 
más intuições
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Recupere-se sem ajuda
e sinta-se um vencedor

Sempre lutei, procurei e procuro 
evoluir, esforço-me por ser um ser 
humano bom, mas estou cansada, 
desanimada, derrotada. Pedi às Forcas 
Superioras para me levarem.

 
Resposta: Prezada, o motivo de seu 

desânimo nos é desconhecido, já que 
não nos revela, o que poderia ser uma 
forma de desabafo, mas se conhecesse 
realmente o Racionalismo Cristão 
saberia que esta filosofia nos ensina a 
lutar sempre e nunca desistir, mesmo 
enfrentando os mais difíceis reveses, e 
que as Forças Superiores não atendem 
pedidos, e sim nos fortalecem para que 
tenhamos coragem de enfrentar as 
mais duras adversidades.

Acreditamos que conheça um 
pouco da nossa filosofia, e se está 
procurando evoluir não desista, seja 
qual for o seu problema, e caso queira 
relatar-nos qual, ou quais sejam, 
tentaremos de alguma forma contribuir 
para, utilizando os ensinamentos do 
Racionalismo Cristão, amenizá-los.

Nesses casos sempre recomen- 
damos a frequência assídua a uma casa 
racionalista cristã para que lá, além de 
participar coletivamente da limpeza 
psíquica, a pessoa ouça ensinamentos 
que a incentivarão a prosseguir em sua 
luta, fortalecendo-a para tal embate. 
Praticando também limpeza psíquica 
no lar estará ligando-se a correntes 
benéficas à sua reação.

Não desista de lutar e nem se julgue 
derrotada. Se decidir enfrentar, sejam 
quais forem as suas adversidades, aí 
sim, estará evoluindo, sabendo que 
sempre poderá contar conosco para 
orientá-la sobre a melhor maneira 
de agir dentro dos ensinamentos 
filosóficos do Racionalismo Cristão.

Aproveitamos a oportunidade 
para enviar-lhe nosso convite para 
participar de um grupo de racionalistas 
cristãos, e outros, que trocam ideias 
entre si, fazem amizade através 
da internet e recebem notícias do 
Racionalismo Cristão. Os membros 
recebem cópia de todas as mensagens 
que são enviadas. Uns preferem apenas 
lê-las até se sentirem à vontade para 
escrever também, se quiserem. Não há 
qualquer compromisso de sua parte. 
Para inscrever-se (é grátis) basta 
enviar um e-mail para o endereço            
racionalismo-subscribe@yahoogrupos.

Há dias pedi conselhos sobre uma 
dívida que tenho e que não consigo resol-
ver. Falei da minha mãe, que pode ajudar-
me, mas como ela disse que não ia ajudar. 
Como posso convencê-la? Tenho que fa-
zer limpeza psíquica, antes de falar com 
ela? Às vezes fico nervosa e lhe digo coisas 
das quais me arrependo depois. Por favor, 
aconselhem-me, ajudem-me a encontrar 
uma solução com ela. Estou com pensa-
mentos positivos que tudo correrá bem.

Resposta: Prezada, talvez sua mãe quei-
ra que você se recupere pelo próprio esfor-
ço para sentir-se uma vencedora, e por isso 
se recuse a ajudá-la; e as irradiações ser-
vem justamente para este fortalecimento 
e não para efetuar pedidos, como podemos 
observar nas palavras nelas contidas: 

“(...) que a luz se faça em nosso espírito 
e tenhamos consciência de nossos erros a 
fim de evitá-los e nos fortalecer para pra-
ticar o bem”

Como pode observar não há aí qual-
quer conotação de pedido, muito menos 
a tentativa de mudar a opinião de quem 
quer que seja. Se deve existir mudança, 
ela é efetuada em nós, em nossa postura 
perante as dificuldades, nos esforçando 
para corrigir nossos erros, arcando com 
as consequências deles, não transferindo 
esta responsabilidade para terceiros, e en-
carando isto como uma oportunidade de 
mostrar o nosso próprio valor.

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 das melhores procedências.
Preços imbatíveis.

Há 30 anos o melhor galeto do Rio

Forças Superiores 
oferecem meios
para enfrentar
as adversidades
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Tenho muita dificuldade em me 
relacionar com pessoas ao meu redor. 
Saio de casa sempre com um objetivo: 
ir às compras, ao banco, enfim, a mi-
nha vida resume-se a isso, e assim que 
termino volto para casa. Tenho feito 
o possível para tornar o meu lar bem 
aconchegante, ouço músicas alegres, 
mas não é suficiente; já pensei em ar-
ranjar um cão. Evito ficar muito tempo 
no facebook, porque as novidades que 
envolvem meus antigos colegas, que 
aparentemente não são tão sensíveis 
quanto eu, me machucam. Meus lábios 
ficam secos e às vezes sinto como se, em 
vez de coração, eu tivesse me colocado 
uma pilha para prolongar a vida. Quan-
do alguém se aproxima de mim, arrumo 
uma forma de me defender se me per-
gunta o nome. Algumas vezes tive que 
omitir e dizer ‘chamo-me Marina’. Será 
que esses sintomas são psicopatia?

Resposta: Prezada, inicialmente 
vamos consultar nosso livro essencial 
Racionalismo Cristão, 45ª edição, em seu 
capítulo 11 (Desequilíbrio psíquico), para 
você refletir e fazer sua autoanálise:

“O desequilíbrio psíquico pode 
apresentar-se de forma sutil, ame-
na, periódica, permanente, branda ou 
violenta.  Nas formas sutis e amenas, 
manifesta-se por manias, pavores, es-
quisitices, fobias, cacoetes, exotismos, 
paixões, fanatismo, covardia, indolência 
e por todos os excessos, como os sexu-
ais, os de comer, os de rir ou de chorar, e 
muitos outros.”

“Apesar de toda a ação danosa que 
espíritos do astral inferior exercem so-
bre a humanidade, forçoso é reconhe-
cer que o desequilíbrio psíquico cabe, 
em grande parte, aos próprios porta-
dores, por haverem, quando psiquica-
mente sãos, alimentado pensamentos 
e praticado ações com que formaram as 
correntes de atração em que se apoia-
ram os obsessores.”

Sugerimos a leitura de todo o livro 
citado, com especial atenção ao já men-
cionado capítulo e ao capítulo 12 (Nor-
malização psíquica), para você entender 
como agem os obsessores e como po-
demos neutralizá-los com o poder dos 
nossos pensamentos.

É recomendável também a leitura 
atenta do livro A vida fora da matéria, 
atualmente em sua 24ª edição, com 
ilustrações muito elucidativas que 

mostram a importância da irradiação 
de bons pensamentos para atrair as 
Forças Superiores; e o trabalho dos Es-
píritos Superiores durante as reuniões 
espiritualistas em uma casa racionalista 
cristã, para efetuar a limpeza da atmos-
fera fluídica da Terra e desanuviar este 
planeta de tantas influências negativas.

Os livros citados e outros mais po-
dem ser encontrados em qualquer casa 
racionalista cristã ou na Internet, pelo 
site: www.livrariarc.net.

Aconselhamos, também, a prática 
da limpeza psíquica no lar, que é uma 
prática de higiene mental, uma forma 
de se obter equilíbrio interior e tranqui-
lidade espiritual, adotada pelo Raciona-
lismo Cristão.

A limpeza psíquica consiste em ir-
radiações, vibrações espirituais que es-
tabelecem conexão entre o ser humano 
e espíritos de elevado grau de evolu-
ção, denominados de Astral Superior, 
de modo a promover o fortalecimento 
espiritual do indivíduo para o enfrenta-
mento das lutas diárias da vida.

Pensamentos são vibrações do es-
pírito e, portanto, irradiações. Quan-
do se pensa em determinado lugar, 
essas vibrações são direcionadas a 
esse local. O mesmo ocorre quando 
se mentaliza alguém. Nesse sentido, a 
concentração no significado das pala-
vras que compõem as irradiações é de 
extrema importância para que a cone-
xão com os espíritos do Astral Supe-
rior ocorra.

A limpeza psíquica é, portanto, 
como um breve intervalo no cotidiano, 
ajudando o indivíduo a recuperar a vi-
talidade e, assim, continuar o seu viver 
com mais energia, para enfrentar as di-
ficuldades e buscar seus objetivos.

Todos os dias, nos mesmos horá-
rios, as pessoas se reúnem para fazer as 
irradiações, de manhã e à noite; o ideal 
é às 7 horas da manhã e às 8 horas da 
noite, seguindo as instruções contidas 
no folheto explicativo que pode ser ob-
tido em qualquer casa racionalista cris-
tã, ou através do site: www.racionalism
ocristao.net/pt/atividades/limpeza-psi
quica/irradiacoes.

Quando possível, assista às reuni-
ões públicas de limpeza psíquica e de 
esclarecimento espiritual em uma casa 
racionalista cristã, por ser um momento 
de grande elevação espiritual, em que 
você poderá receber os fluidos benéfi-
cos das Forças Superiores e aconselha-
mentos que lhe proporcionarão grande 
bem-estar. Por meio do site: www.racio
nalismocristao.net/pt/instituicao/casas
você encontrará o endereço de todas 
as casas racionalistas cristãs e os dias e 
horários das reuniões públicas. Entrada 
franca.

Pense sempre de forma otimista, 
com firmeza e valor, e afaste pensamen-
tos ruins que apenas originam má assis-
tência astral. Você pode superar-se e 
vencer todas as suas limitações, basta 
querer, com vontade forte, confiança e 
determinação.

A disciplina do Raciona-
lismo Cristão recomenda a 
limpeza psíquica como forma 
primordial de limpar psiqui-
camente o ambiente em que 
nos encontramos, afas tando 
influências negativas que pos-
sam 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 mi-
nutos; ao final, uma Irradiação 
B ao Astral Superior e outra 
ao Presidente Astral do Racio-
nalismo Cristão, Humberto 
Rodrigues. 

Irradiação A

Ao Astral Superior
Grande Foco! Força Criadora!
Nós sabemos que as leis que 

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

Sabemos também que é pelo 
estudo, raciocínio e crescimento, 
derivado da luta contra os maus 
hábitos e as imperfeições, que o 
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 pen-
samentos aos Espíritos Superio-
res para que eles nos envolvam na 
sua luz e fluidos, fortificando-nos 
para o cumprimento dos nossos 
deveres.

Irradiação B

Grande Foco! Vida do Uni-
verso!

Aqui estamos a irradiar pensa-
mentos 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 for-
talecer para praticar o bem.

Limpeza 
psíquica

Não se deixe dominar 
pelo desequilíbrio psíquico
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Maria Cottas, escritora.

Criar ambiente de tranquilidade 
é dever dos seres humanos, especial-
mente dos que seguem as normas de 
conduta e a disciplina do Racionalis-
mo Cristão. Todos devem procurar 
manter ambiente de calma e compre-
ensão no lar, no trabalho, no meio so-
cial. As pessoas que agem assim não 
dão guarida à má influência do astral 
inferior, que tanto perturba o dia a dia 
das que desconhecem o peso dessa in-
terferência ao redor.

A saúde física é reflexo da saúde 
psíquica. Onde há paz espiritual há 
saúde da alma e do corpo, todos tra-
balham com gosto e satisfação. É de-
ver das pessoas espiritualmente for-
talecidas e esclarecidas manterem-se 
calmas, pois o Astral Superior assiste 
as que primam pela disciplina, cum-
prem seus deveres, aproveitam bem o 
tempo disponível.

Quem faz bem aos outros a si 
mesmo o faz, diz o conhecido pro-
vérbio. É preciso que as pessoas en-
tendam que praticar o bem é dever 
de todas, porque o tempo corre sem 
que muitas, não raras vezes, sintam o 
peso dos anos passar. Como uma das 
leis naturais e imutáveis que regem 
o Todo Universal, a lei evolutiva das
reencarnações sujeita o espírito a
aproveitar ao máximo seu tempo de
vida encarnado em corpo humano,
respeitando as normas de convivên-
cia do contexto social em que vive,
onde harmonia, tolerância, afetivida-
de, polidez e bom senso proporcio-
nam satisfação e alegria.

Viver não é difícil, desde que sai-
bam viver com inteligência, ocupando 
o tempo com coisas úteis e honradas.
Fortaleçam-se fazendo diariamente a
limpeza psíquica em seus lares e fre-
quentando com regularidade as casas
racionalistas cristãs. Esclareçam-se
lendo os livros editados pela Casa-
Chefe do Racionalismo Cristão, para
ampliar os conhecimentos oferecidos
pela filosofia racionalista cristã, uma
filosofia que proporciona bem-estar
pessoal e visa ao bem comum. Ao se-
guirem estas orientações, irão tornar-
se pessoas mais espiritualizadas, úteis 
a si próprias e aos semelhantes.

Sábias palavrasNota 

Humberto Rodrigues, Presidente Astral 
do Racionalismo Cristão.

Os espíritos encarnam em corpo hu-
mano para evoluir de forma lenta, mas 
progressiva, ao longo de múltiplas exis-
tências, tudo enfrentando no planeta-es-
cola Terra com muita luta e perseverança.

Impulsividade e imediatismo não 
combinam com espiritualidade. Por ou-
tro lado, paciência e tranquilidade são 
qualidades muito úteis quando associa-
das à força de vontade, possibilitando 
aos espiritualistas enfrentar os reveses 
que surjam.

Injustiças não existem no campo 
astral. As arbitrariedades são decor-
rentes de enganos e desatinos próprios 
do plano físico, que levam seus autores 
a contrair os chamados débitos espiri-
tuais no decorrer da evolução. Muitos 
dos reveses por que passam os seres 
humanos são consequências da lei evo-

lutiva de causa e efeito. Sendo assim, 
nada adianta a pessoa se desesperar, 
cometer alguma loucura ou se deprimir 
diante das adversidades, mas olhar para 
dentro de si mesma, verificar as causas 
dos problemas e refletir sobre como os 
enfrentar com valor e coragem.

De igual forma, nada adianta a pes-
soa tentar fugir do planejamento feito 
no mundo de estágio antes de o espí-
rito encarnar. Pelo contrário, ela deve 
cumprir as decisões que tomou nesse 
campo astral e superar as dificuldades 
que surjam no plano físico, sabedora 
das limitações e das possibilidades de 
seus atributos e de suas faculdades, e 
que são inerentes ao próprio grau de 
evolução espiritual, assim como prestar 
auxílio aos semelhantes praticando o 
bem, pois os seres humanos, de maneira 
geral, evoluem em conjunto, estão espi-
ritualmente interligados pelas leis evo-
lutivas. Esses compromissos conjuntos 

muitas vezes advêm de vidas passadas, 
dos quais ninguém pode esquivar-se 
sem que contraia os já mencionados dé-
bitos espirituais.

O esclarecimento espiritual é muito 
importante na vida das pessoas, pois as 
auxilia no enfrentamento de suas lutas 
diárias. Estudar a espiritualidade que o 
Racionalismo Cristão defende, divulga 
e pratica nas casas racionalistas cristãs 
possibilita entender o que são as leis 
evolutivas e o porquê de a elas estarem 
sujeitos os seres humanos, sem qual-
quer exceção. O estudo torna possível  
também avaliar quanto são fundamen-
tais na evolução humana os pensamen-
tos positivos, os bons sentimentos e a 
prática do bem de forma desinteressa-
da, porque transmitem serenidade es-
piritual, demonstram raciocínio lúcido, 
revelam conclusões acertadas, viabili-
zam as melhores soluções para os 
pro-blemas enfrentados.

Luiz de Mattos, codificador do Raciona-
lismo Cristão.

As pessoas têm o que merecem ter. 
Todavia, muitas delas dizem não saber o 
que fizeram para sofrer tanto. Ignoram 
os erros cometidos em vidas passadas 
e se esquecem dos praticados na atual 
existência como espíritos encarnados 
em corpo humano. Acumulam faltas no 
subconsciente sem parar, mas sempre 
chega a hora de eliminá-las do corpo 
fluídico.

Se os seres humanos fossem per-
feitos não estariam neste mundo de es-
colaridade. Se aqui estão é porque têm 
erros cometidos no passado e talvez na 
época presente, que devem ser conver-
tidos em ações benéficas no transcor-
rer da vida.

Querer o indivíduo passar a falsa 
imagem de uma pessoa boa, pura de 
pensamentos e sentimentos, muito per-
feita, é perda de tempo, porque, cedo 
ou tarde, os fatos irão mostrar o contrá-
rio. Não são as virtudes apregoadas que 
mais valor têm. Muitos indivíduos que 
aparentam ser perfeitos são, no íntimo, 

os mais imperfeitos, fazem questão de 
parecer muito bons, mas escondem no 
âmago maus sentimentos.

As aparências enganam, e para que 
as pessoas não se enganem é preciso 
se conhecerem primeiramente, terem 
consciência do que são e fazem no pla-
neta-escola Terra. Irão descobrir e valo-
rizar aquelas que têm realmente valor e 
não as que aparentam ser o que não são.

O viver dos seres humanos poderia 
ser bem mais simples e suave se tives-
sem esse cuidado, mas complicam suas 
vidas, e sofrem as consequências das di-
ficuldades que eles mesmos criam.

Todos devem procurar simplificar 
a vida, tornar a existência bem prática, 
preocupar-se consigo mesmos e não 
com os semelhantes ou com opiniões 
alheias. Por que se importar com o que 
os outros pensam e falam quando im-
portante é o que a pessoa pensa de si 
própria? Juízo equivocado relacionado 
a alguém correto, que cumpre seus de-
veres, não tem valor algum.

Portanto, preocupar-se com o que 
os outros possam dizer de si é erro, e 
erro grave. Se a conduta satisfizer a 

consciência, nada mais importa, pois 
o modo de pensar, de agir, de cumprir
deveres varia de pessoa para pessoa.
Se uma acha certo o que faz, a outra já
pensa que está errado, se uma acha algo 
feio, a outra pode considerar bonito, e
por aí vai. Só os indivíduos cônscios de
suas obrigações podem julgar com justi-
ça os próprios atos. Logo, pensamentos
corretos e ações dignas têm importân-
cia capital na vida dos seres humanos.

O pensamento é tudo na vida das 
pessoas, pois pensar é atrair. Se elas 
se deixarem guiar por pensamentos 
corretos não sofrerão abalos, porque 
pensamentos inadequados provocam 
enfermidades físicas e desequilíbrios 
psíquicos. Medo sempre traz perturba-
ção mental, e ninguém deve ter medo 
de nada. Caso algo ruim tenha aconteci-
do um dia, não devem pensar que tudo 
sempre ocorrerá mal. E quanto menos 
pensarem assim melhor será, porque 
estarão reagindo ao se guiarem por 
pensamentos otimistas. Pessoas valo-
rosas enfrentam a vida sem receios, de-
fendem-se com bravura e firmeza, agem 
com prudência, moderação e justiça.

Paciência frente aos reveses Viva com
inteligência

Lições de vida

Seja autêntico, não passe falsa imagem
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Editorial

Emir Nunes de Oliveira

As leis naturais, que regulam os fenômenos físicos ou os 
fenômenos sociais, exigiram e exigem longa observação e es-
tudo, para serem enunciadas, de vez que dependem de acurada 
disciplina do espírito, no entender o meio ambiente e as coisas. 
Há leis elementares evidentes e outras que surgiram depois de 
penosas e difíceis experiências. As leis elementares são respei-
tadas pelo homem sem dificuldade. Assim são as verdades por 
todos reconhecidas. O homem precisa de alimentação. É uma 
lei natural. Indiscutível, certa. Para estabelecer que um corpo 
mergulhado em um líquido sofre de baixo para cima um impulso 
igual ao peso do líquido deslocado, já a Archimedes foi necessá-
rio pôr em ação sua notável inteligência. O que dizer das com-
plexas leis de mecânica celeste e da incipiente física nuclear? 

Todavia, o homem que vem esquadrinhando a natureza, in-
vestigando fenômenos e procurando fixar as leis que os regem, 
mantem-se em ignorância primitiva na maior parte das leis que 
dizem respeito à sua própria felicidade, com o conhecimento de 
sua personalidade psíquica. 

A consciência própria, objeto deste escrito, ainda para fi-
xação da lei de responsabilidade, continua em discussão entre 
fatalistas e livre-arbitristas, a desafiar os limites da responsabi-
lidade. O senso da responsabilidade é o poder de tomar livres 
resoluções. Nossas ações não são controladas ou solicitadas 
por impulsos exteriores, mas determinadas por nosso caráter 
e nossa própria vontade. Estamos assim estabelecendo uma lei 
de livre-arbítrio, que eleva o homem e o faz responsável. 

O homem, feito de impulsos ou escravo de paixões, não é 
senhor de si, nem verdadeiramente livre. Vagueará ao sabor de 
seus apetites de momento, flutuará entre as opiniões de tercei-
ros, carecerá de confiança em si mesmo, e lhe faltará, em suma, 
solidez e dignidade de caráter. 

O homem verdadeiramente livre considerará os motivos 
da mais insignificante ação, e poderá tomar, livre de influências 
exteriores, a melhor deliberação, que será a condizente com 

sua consciência livre, porém sólida e digna, pela noção da pró-
pria responsabilidade.

A verdadeira significação de escolha e livre vontade reside 
justamente no autodeterminismo, muito diferente do deter-
minismo fatalista do muçulmano, expresso no conciso maktub. 
Porque sou livre, escolho esta ou aquela solução, como a mais 
justa ou equilibrada, e sofro as consequências dela. Se faço má 
escolha, sofro e tenho remorsos, talvez a punição mais grave 
para um espírito superior.  Aliás, não é nosso o conceito, que 
num estado elevado de existência nenhum outro castigo é ne-
cessário. 

O senso de responsabilidade cresce inevitavelmente com 
o conhecimento e possibilidades de ação, e se desenvolve pro-
porcionalmente. Estamos formulando, talvez como reminis-
cência de leitura anterior, outra lei, que a ser verdadeira impõe 
aos governantes ou dirigentes de qualquer natureza, estrita 
responsabilidade, até aqui deixada ao acaso, ou exonerada sob 
pretexto de boas intenções, aquelas com que, diz o povo pito-
rescamente, estão calçados os infernos... 

Estudiosos da natureza humana têm visto na luta entre a 
parte boa e a má, como que um conflito entre a carne e o espíri-
to, consequência da dupla origem do homem. A animal, prove-
niente da evolução da espécie e a que recebemos como espíri-
to, parcela divina ou da Inteligência Universal, oriunda de uma 
ordem superior que nos encaminha para a perfeição.

Nenhum homem com verdadeiro bom senso comete o 
mal, e o que o pratica o faz baseado em motivos que lhe pare-
ceram justificáveis e oportunos, senão necessários. Praticará 
erro de inteligência e não de vontade. Estará sob a influência 
de contingência humana, que o progresso, a evolução, o estu-
do, a ciência, enfim todas as forças da inteligência procuram 
eliminar: o erro. 

Não esqueçamos o lamento do apóstolo: “Não faço o bem 
que desejo, mas faço o mal que abomino”. 

Publicado em 15 de janeiro de 1955.

Nossa razão de ser

O livre-arbítrio

A 2 meses da verdade
Estamos a dois meses, pouco mais, 

pouco menos, da posse dos novos diri-
gentes do Brasil, dos estados e do Distri-
to Federal. Estamos certos de que cada 
um deles quer o bem do país e de seu 
povo, e que nenhum deles como nenhum 
dos auxiliares diretos que escolherão 
tem ou terá a intenção de locupletar-se, 
aproveitando-se das facilidades que o 
poder oferece.

Somente em janeiro, porém, começa-
rá a aparecer a verdade, tão comentada 
durante a campanha eleitoral e que tal-
vez nem existisse ou estivesse embutida 

nas acusações e comentários desagradá-
veis que durante os últimos meses bom-
bardearam a paciência dos brasileiros. 
Inserções na programação de rádio e de 
TV e mensagens via internet, ao contrário 
de veicular propostas sérias e esclarecer 
dúvidas dos eleitores sobre os programas 
de governo e personalidade dos candida-
tos, geravam confusão; os pretendentes 
ao cargo de Presidente do Brasil se digla-
diavam verbalmente, dando a entender 
que se estivessem cara a cara sairiam no 
tapa (antigamente se dizia vias de fato). A 
enxurrada de “vou fazer”, ”vou mandar” 

cansou o eleitor, que mostrou nas urnas, 
pelo elevado índice de abstenção, o des-
prezo aos mentirosos de plantão. O “vou 
fazer” de ambas as partes ficou claro; 
obscuro ficou o “como fazer”. O caixa do 
Brasil vai mal, onde, como e com quais ga-
rantias obter empréstimos e investimen-
tos que permitam o fazer?

Que não mexam com os aposen-
tados e pensionistas, já espoliados por 
uma sequência de leis golpistas que lhes 
mutilaram os proventos a que fizeram 
jus por haverem cumprido sua parte na 
formação do bolo da Previdência Social. 

Chega de covardia! Abaixo a reforma da 
Previdência! 

l l l

Cabe levantar a questão da es- 
drúxula obrigatoriedade do voto. Per-
guntas perseguem a maioria dos bra-
sileiros sensatos: por que votar, que 
deveria ser um direito, é obrigação? Se 
é tão importante o comparecimento às 
seções eleitorais, com sol ou chuva, por 
que a multa é irrisória, centavos? Na ver-
dade é um estímulo à desobediência.

Conheça  
o RC

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

www.racionalismocristao.org

e alcance informações básicas 
sobre essa Filosofia, sua ori-
gem e seu propósito. 

No site você encontrará os 
endereços de todas as casas 
racionalistas cristãs, no Brasil 
e no exterior, com a identifica-
ção dos respectivos presiden-
tes, e os horários das reuniões 
públicas de limpeza psíquica.

Reflexões

Os bens materiais são da Ter-
ra e nela ficam quando o espírito 
parte para o seu mundo de estágio. 
Então, para que acumular irracio-
nalmente o que mais tarde de nada 
servirá?

 Roberto Dias Lopes

A amizade perfeita só pode existir 
entre os bons. 

Aristóteles

A sorte não existe. Aquilo a que 
chamas sorte é o cuidado com os por-
menores.

Winston Churchill         
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DR. HUMBERTO COTTAS RODRIGUES

HEMATOLOGIA CLÍNICA
ONCOLOGIA

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

É com grande satisfação espiritual que o Correspondente José 
Bonifácio do Racionalismo Cristão convida Vossa Senhoria, familiares e 
militantes, diretores, assistentes, conhecedores e simpatizantes da filoso-
fia  espiritualista Racionalismo Cristão a comparecerem, no dia 18 de 
novembro de 2018, às 9h30min. (domingo de manhã), na Avenida Carlos 
Rodrigues Santana, 175 – Sansone II, a fim de participarem da reunião 
cívico-espiritualista comemorativa do 21º aniversário do Correspondente 
e 7º ano da sede própria. 

Após a reunião haverá uma palestra sobre Evolução, tendo como 
palestrante o Dr. Francisco Sucena Branco, presidente da Filial São José 
do Rio Preto.

Contamos com a presença de todos nesse momento único, para um 
encontro alegre e festivo, em que iremos abraçá-los fraternalmente.                                

A Diretoria

CONVITE

J.A. Martins, militante da Filial São Paulo.   
                                                                                                                                                            

Parada, em pé, à sombra de frondosa 
árvore, numa praça pública, encontra-se 
uma formosa mulher. Embevecida nos pró-
prios pensamentos, alheia a tudo e a todos, 
ela mantém os olhos fitos no chão. Não olha 
para ninguém, não se importa com este ou 
aquele. Entretanto, os frequentadores da 
praça ou os que estão passando por ali con-
templam-na e a admiram. Sua beleza atrai 
todos os olhares, emociona a todos e gera 
pensamentos em todos os espíritos. “Tal é a 
natureza da beleza de Deus. Sem ser movi-
do, produz movimento dentro de todos nós 
por ser amado.” 

Alheio a tudo e a todos. Conforme 
Aristóteles, assim como essa bela mulher, 
alheia ali a tudo e a todos, não obstante to-
dos interessarem-se por ela, Deus também 
não se interessa pelo mundo, apesar de o 
mundo interessar-se por Deus. Interessar-
se pelo mundo, argumenta nosso filósofo, 
é ser imperfeito, pois significa sujeitar-se a 

emoções, deixar-se mover por preces, pe-
didos ou imprecações e até chegar a ponto 
de modificar o próprio espírito, em virtude 
das ações, desejos ou pensamentos alheios. 
Mas Deus, ser imutável e perfeito, não é 
movido por paixão. Move o mundo como 
um amante move o objeto amado. 

Deus não criou o mundo. Criar também 
é coisa de seres imperfeitos. Aliás, a Matéria 
Universal, admite o Estagirita, coexiste com 
Deus desde sempre. Como ele, não teve 
princípio nem terá fim. Portanto, deduz  
Aristóteles, se ambos são eternos, Deus não 
pode ter criado a Matéria.  

Para Aristóteles, todo criador é um so-
nhador e, como tal, um ser insatisfeito que 
deseja alguma coisa que não existe. Criar é 
uma busca da felicidade por parte de quem 
não está feliz. Desse modo, o criador é um 
ente imperfeito que almeja a perfeição. Ora, 
Deus é perfeito, não podendo, por isso, ser 
insatisfeito ou infeliz.

Assim, a ação do Deus aristotélico so-
bre o mundo não pode ser a de um Criador, 

tampouco a de uma Providência. Esse Mo-
tor Imóvel atrai todas as coisas, e para tanto 
não se faz necessário senão o poder atrati-
vo de sua perfeição.   

 O retrato desse Deus nada tem a ver, 
portanto, com o daquele místico “Senhor” 
adorado pelas religiões e seitas ditas cris-
tãs, professadas no Ocidente. O Deus 
aristotélico, diz um historiador, fica a um 
mundo de distância das deidades corpó-
reas, à semelhança, por exemplo, do bíbli-
co Jeová e do manso e solícito “Pai Celes-
tial”, o Deus cristão e dos poetas. A esta 
altura nosso filósofo questiona-se: uma 
vez que a Matéria Universal é eterna, isso 
necessariamente implica que o movimen-
to do Universo também não teve princí-
pio nem há de ter fim?  

 
Velho quebra-cabeça. Trata-se, na ver-

dade, diz o mestre, de velho quebra-cabe-
ça. Mas ele não admite a probabilidade de 
não ter havido princípio. Na sua opinião, o 
movimento da Matéria Universal teve, sim, 
uma origem. Entretanto, como e quando se 

deu a largada dessa corrida universal (com 
princípio, mas sem fim), através do Espaço 
infinito? E como, afinal, resolver esse velho 
quebra-cabeça? 

Primeiro Motor.  A resposta de Aristó-
teles a tais indagações é que deve haver um 
Primeiro Motor, um Motor Imóvel, um ser 
incorpóreo, imaterial, perfeito e eterno – 
Deus, ou Bem Supremo. 

O Deus da metafísica aristotélica, 
Motor não Movido ou Causa não Criada 
de todo movimento, já foi comparado, por 
exemplo, à “Energia Primeira” dos cientis-
tas, à “Energia Mística” da física e da filoso-
fia modernas, ao “Actus Purus” (Ato Puro) 
da Escolástica, e até ao rei inglês ou roi-fai-
néant (reina, mas não governa).   

Como fecho deste artigo, deixo aqui 
esta breve citação extraída dos escritos 
metafísicos de Aristóteles (séc IV a.C.): “Ne-
nhuma realidade tem valor, nem mesmo 
existência verdadeira, senão pela participa-
ção no Bem Supremo. Todos os seres têm, 
assim, algo de ‘divino’”. 

História do racionalismo - 68

Deus, segundo Aristóteles                        

Solicite ainda hoje sua assinatura de A RAZÃO ou presenteie. 
Assinale seu pedido:
       Nova assinatura               Renovação           
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CEP ................................... Cidade .................................................................
Estado................................ País................................. CPF..............................
Assinatura anual: Brasil – R$ 60,00 (sessenta 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

Assine A RAZÃO
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Pirâmide
Moldes plásticos Ltda.

Valdemir Bressan
Diretor Industrial

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

Serviço de
eletro-erosão,

injeção de
tampas para
embalagens

em geral.

Lília Rodrigues da Silva Paiva, presiden-
te da Filial Belo Horizonte.

A Filial Belo Horizonte (MG) do Ra-
cionalismo Cristão completou em 14 
de setembro 87 anos, sendo realizada 
nesse dia reunião cívico-espiritualista, 
simples, mas muito bonita. No dia se-
guinte a data foi comemorada com o 1º 
Festival da Primavera do Racionalismo 
Cristão na Filial, cujo propósito  era 
promover um encontro entre militan-
tes e os frequentadores da Filial.

 Cada pessoa deveria oferecer uma 
muda de flor para jardim, e indicar em 
uma ficha o nome de quem a deveria 
plantar. Era visível a imensa alegria e fe-
licidade dos participantes, pois pareciam 
crianças brincando. Só havia ali sentimen-
tos elevados de união, confraternização e 
respeito. O militante Gilberto de Oliveira 
preparou os canteiros do jardim com lim-
peza e retirada de plantas intrusas. 

O evento começou às 9 horas e a 
cada minuto chegavam pessoas com suas 
mudas de flores, que foram sendo sepa-
radas por espécie e cores, as que seriam 
plantadas diretamente nos canteiros e as 
que iriam ser plantadas nos vasos e jardi-
neiras. As pessoas felizes se uniram para a 
realização do evento se abraçavam, con-
versavam, trocavam ideias.

A Sra. Emilce Diniz criou o modelo 
padrão das etiquetas com os nomes das 
pessoas e as plastificou para poderem 

ficar expostas no tempo. 
Esta etapa do evento se estendeu até 

às 14 horas, quando foi servido no Salão 
de Eventos Thereza Costa almoço para 
todas as pessoas presentes O preparo do 
almoço ficou por conta das Sras. Maria 
Cota, Irene Ferreira, Helena Conceição 
e outras auxiliares que se propuseram a 
colaborar. A todas a presidente da Filial, 
Lília Rodrigues da Silva Paiva,  agradece.

Dona Lília afirma que foi um even-
to tão marcante que vai oficializá-lo, 
para ocorrer todo ano, depois da data 
de aniversário da filial Belo Horizonte.  

“Vimos ali pessoas que não conheciam 
a Filosofia e participaram. Outras que 
passavam na rua entravam para saber 
o que estava acontecendo. E lá estáva-
mos para dar breves orientações sobre 
o que é o Racionalismo Cristão. Vimos 
união das famílias que não se falavam 
há tempos, vimos crianças brincando 
e ajudando também, porque elas que-
riam, e deixamos até para motivá-las 
e incentivá-las em relação ao respeito 
com a natureza e os lugares onde exis-
tem jardins, que precisam ser respeita-
dos e não depredados.”

Durante o almoço vimos somente 
alegria e felicidade nas pessoas. Uma 
nova perspectiva de vida nascia ali para 
cada um. O almoço terminou por volta 
das 16h30min. As pessoas foram em-
bora, mas se despedindo com um sem-
blante de paz e felicidade.

Disse a presidente: “Ao nosso olhar, 
é preciso fazer coisas diferentes que 
despertem nas pessoas certo senso de 
valor que elas possuem e ao mesmo 
tempo, através desses eventos diferen-
tes que sempre fazemos em Belo Ho-
rizonte, é preciso criar mais inovações, 
que não saiam dos princípios da filoso-
fia racionalista cristã, mas que também 
possam mostrar o que realmente é es-
piritualidade, seja onde for, até mesmo 
nas pequenas coisas. Percebemos que, 
quando as pessoas deparam com algo 
inovador e diferente dentro de uma casa 
racionalista cristã, desperta nelas mais 
rapidamente a vontade de entender e 
conhecer os nossos ensinamentos.”

“Este relato objetiva mostrar quanto 
se pode inovar, fazer coisas diferentes, 
para que mais pessoas conheçam o Ra-
cionalismo Cristão e quem já está nele 
tenha cada vez mais vontade de traba-
lhar pelo seu crescimento”, disse a presi-
dente. E acrescentou: “O próximo Festi-
val da Primavera em Belo Horizonte será 
em setembro de 2019 e esperamos ter a 
honra e felicidade de receber militantes 
e frequentadores de outras Filiais”.

Filial BH aproxima com flores
militantes e frequentadores

Etiquetas identificavam os doadores das mudas na Festa da Primavera
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Crenças, fábulas e ídolos 
Caruso Samel, escritor, militante da Filial 
Butantã (SP

Dando sequência ao nosso artigo an-
terior neste vamos tratar de crenças, fá-
bulas e ídolos que, ainda nos dias de hoje, 
confundem a mente de muitas pessoas, 
escravizando-as e levando-as ao nível da 
insensatez. 

Crenças. Cada pessoa tem a sua his-
tória de vida. Ela é única e peculiar, e isso 
constitui a sua personalidade. Nossa his-
tória é sempre muito rica em experiências 
as mais diversas e em relacionamentos 
diferentes variando, também, ao longo da 
nossa trajetória evolutiva. Apesar disso, 
recebemos impactos da vida que tendem 
a assemelhar-se nos resultados compor-
tamentais e psicossociais.  Mas o que as 
crenças têm a ver na vida das pessoas? 
Antes de responder esta pergunta vamos 
entender o que são crenças.

Podemos considerar crença como 
sendo um conjunto de ideias, conceitos, 
princípios, conclusões e valores que ad-
quirimos e adotamos em nossas vidas. 
Realçamos que a crença consubstancia-
se individualmente e forma pressupostos 
mentais. Ela nos incute uma visão pessoal 
do mundo estruturada na maneira como 
moldamos e criamos nossos pensamen-
tos no presente e para o futuro. Estes 
refletem o que sentimos, o que somos 
e como agimos face às experiências da 
vida. Em resumo, as crenças determinam 
o modo como enxergamos a nós mesmos 
e o mundo.

Na vida, tudo se resume num pro-
blema de aceitação das coisas como elas 
são, não nos deixando iludir por fantasias, 
mitos e lendas. É essa atitude positiva de 
abertura às ideias e pensamentos bem 
raciocinados que nos conduz à convicção, 
diferente da fé, esta mais sujeita às indu-
ções plantadas adredemente na mente 
das criaturas pelas religiões. Somente 
com um raciocínio forte e firmado na lógi-
ca das nossas ideias e pensamentos esta-

remos em condições de assumir crenças 
fortalecedoras e eliminar as crenças limi-
tantes para a nossa prosperidade mate-
rial e evolução espiritual. Ao final, nossas 
conclusões acabam tornando-se uma 
verdade absoluta para nós. É por essa ra-
zão que muitas pessoas agem de formas 
diferentes em situações idênticas.

Para efeito meramente didático, po-
demos visualizar três tipos de crenças: 
crenças hereditárias, pessoais e sociais 
ou coletivas.

As crenças hereditárias ou familia-
res são representadas por tudo aquilo 
que as crianças ouvem e observam no 
seu ambiente familiar. Em suas mentes 
ficam gravadas a vivência de situações 
que envolvem brigas dos pais por di-
nheiro, ciúme, traições, injustiças, ex-
cesso ou ausência de regras, forma de se 
comportar e, até mesmo, a forma de se 
portar à mesa de refeições, no que gos-
ta de comer e na maneira de vestir. Mais 
que isso, certos jargões negativos, como 
por exemplo “você é um joão ninguém”, 
“você é um burro” etc. ficam registrados 
no inconsciente mental da criança por 
toda a vida.

As crenças pessoais são as criadas a 
partir da experiência individual face ao 
nosso aprendizado. Elas tornam-se ver-
dades pelas experiências repetitivas e 
confirmativas das situações em jogo. Por 
exemplo, se você foi despedido de seus 
empregos repetitivamente, pode desen-
volver a crença de que lhe falta algo ou 
não é capaz.

As crenças sociais são de natureza 
popular e incutidas pela mídia, pelas re-
ligiões ou pela sociedade em geral, isto 
é, elas são influenciadas pela cultura, va-
riando de povo para povo. Precisamos 
ter muito cuidado com essas crenças. 
Eis alguns clichês comuns nessa catego-
ria: muitas pessoas acham que “o mundo 
não tem jeito”, que os “pobres são infeli-
zes”, que “as mulheres são inferiores aos 
homens” etc. Crenças como essas geram 
muitos preconceitos e separam as pesso-

as com rótulos reprováveis pelas pessoas 
de boa índole.

Fábulas. Fábula é uma narrativa lite-
rária em que os personagens são repre-
sentados por animais que apresentam 
características humanas, tais como a fala, 
os costumes etc. Essas histórias são ge-
ralmente feitas para crianças e terminam 
com um ensinamento moral de caráter 
instrutivo. Ela pode ser apresentada em 
prosa ou verso e sempre encerra um en-
sinamento com característica didática e/
ou moralizante, protagonizada por ani-
mais ou plantas. Quando os personagens 
são seres inanimados, forças da natureza 
ou objetos, a narrativa recebe o nome de 
apólogo, que é diferente da fábula. Esses 
protagonistas tornam-se verdadeiros 
exemplos para o ser humano, sugerindo 
uma verdade ou reflexão de ordem moral.

Na fábula, cada animal simboliza 
algum aspeto ou qualidade do homem 
como, por exemplo: o leão representa a 
força; a raposa, a astúcia; a formiga, o tra-
balho; a cigarra, a indolência.

A fábula teve origem no Oriente, 
onde existe uma vasta tradição oral.  De-
pois passou para a Grécia, onde foi culti-
vada por Hesíodo e, principalmente, por 
Esopo, um filósofo e sábio escravo. Mais 
tarde, foi passada aos romanos, distin-
guindo-se Fedro como seu principal pro-
pagador na forma literária. Na França e 
em todo o mundo são muito conhecidas 
as fábulas de La Fontaine, que criou uma 
obra-prima intitulada Fábulas, também 

muito difundida no Brasil. Por último, 
destacamos o nosso fabulista mais co-
nhecido, que é Monteiro Lobato.

Ídolos. Essa palavra tem mais de um 
sentido, segundo o campo em conside-
ração. No campo das religiões, ídolo tem 
o significado de imagem, estátua, figura 
ou objeto aos quais se presta culto como 
se fosse uma divindade. No sentido figu-
rado, tem o significado de uma pessoa 
famosa e, no sentido mais comum nos 
dias de hoje, tem o sentido de pessoa ad-
mirada e venerada que se considera um 
modelo a ser seguido.

Todos os antigos egípcios, caldeus, 
povos de certas regiões orientais, gregos 
e romanos e todos os povos que os pre-
cederam eram idólatras. Eles adoravam 
e cultuavam ídolos de pedra e de barro e 
suas representações pictóricas, simboli-
zando suas divindades. Surpreendente-
mente, muitos povos ainda comportam-
se, na atualidade, dessa maneira, tanto no 
Oriente como no Ocidente, com práticas 
insensatas desaconselhadas pelo bom 
senso e pela razão. Perguntamos, então: 
que diferença existe em reverenciar e cul-
tuar-se o pássaro íbis dos egípcios, os dra-
gões e as serpentes dos indianos, a pomba 
e o cordeiro dos cristãos? A resposta óbvia 
das pessoas sensatas e racionais é que 
não há qualquer diferença, a não ser con-
siderá-las como símbolos ultrapassados 
incluídos nas religiões e mitologias antigas 
e arraigados na mente das criaturas sem 
nenhum sentido espiritual e prático. 

 
Conclusão. Pelo exposto neste artigo 

e no que lhe precedeu, é surpreendente 
verificar que, em pleno século XXI, ainda 
permaneçam infiltradas e arraigadas nas 
mentes de uma parcela muito grande dos 
povos deste nosso planeta-escola uma 
gama muito grande de superstições, mi-
tos, lendas, crenças e ídolos. Como uma 
filosofia para o nosso tempo, o Raciona-
lismo Cristão aí está para mudar esse in-
compreensível e deplorável cenário.

É surpreendente que, no 
século XXI, ainda permane-
çam arraigadas nas mentes 
de muitas pessoas supers-
tições, mitos, lendas, cren-
ças e ídolos. 

Visite a TV A Razão

Agora 
na internet

www.tvarazao.com.br
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O Racionalismo 
Cristão 

ensina a viver e 
conviver.

Ousadia e paciência
Rose Monteiro, assistente Filial de San-
tos (SP).

Ousadia é própria de pessoas cora-
josas e empreendedoras, porém podem 
tornar-se imprudentes, sem a prática 
do raciocínio lúcido em seus projetos de 
vida. Ser ousado exige prudência, aná-
lise  antecipada de prós e contras dos 
objetivos que pretende alcançar, ava-
liando com calma e ponderação futuras 
possibilidades de êxito.

A programação para qualquer tipo 

de projeto e possíveis mudanças no 
viver terreno precisam ser avaliadas, 
estudadas, para a pessoa prosseguir fir-
me e segura em relação à meta traçada. 
Alguns indivíduos agem por impulso, 
aleatoriamente, não medindo conse-
quências de seus atos, sem o mínimo 
planejamento e disciplina. Em contra-
partida, o excesso de timidez torna as 
pessoas apáticas e inseguras, sem cora-
gem de ousar, mesmo sendo talentosas 
e criativas. 

A timidez exagerada poda a inicia-

tiva de grandes investimentos, realiza-
ções em várias áreas, seja nas artes, nos 
negócios ou no plano afetivo.

A paciência é própria dos fortes de 
espírito, com ausência de desespero 
aos reveses da vida, sabendo de ante-
mão que estes fazem parte do acervo 
espiritual de cada ser em aprendizado. 
Ser paciente é aguardar com calma 
que as coisas aconteçam no seu devido 
tempo, sem sofrimentos antecipados, 
e ter percepção das sutis oportunida-
des que surgem nos caminhos da vida. 

É saber esperar com paciência, na es-
perança de melhores dias, elevando-se 
às esferas superiores para receber as 
intuições dos mestres universais. A pa-
ciência faz o ser tolerante, equilibrado 
e compreensivo frente às imperfeições 
humanas, sabendo de antemão que 
perfeição não existe na Terra e, todos 
somos falíveis, sujeitos a erros e atitu-
des impensadas. 

Entretanto, viemos aqui para corri-
gir-nos e alcançar maior evolução. Não se 
tenha pressa, mas não se perca tempo...

Jorge A. Fares, presidente da Filial 
Santos (SP). 

Além de muitas coisas que 
aprendi com as experiências que a 
vida nos oferece aos 56 anos de ida-
de, destaco cinco:
1.  Pensar muito e falar o necessá-
rio;
2.  Reprogramar as emoções e ações 
inadequadas;
3.  Ser paciente e tolerante com os 
outros mas não transigir com o que 
é certo;
4.  Avaliar as consequências para os 
outros em relação ao que diz ou faz, 
antes de dizer ou fazer;
5.  Fazer bem o que lhe cabe.

Tenho praticado e dá resultado.

  
Aproveitamento

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
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Valdir Aguilera, físico.

O Universo é imenso. Infinito no 
espaço e no tempo. Nessa imensidão 
espaço-temporal não há um só lugar, 
por menor que seja, que não esteja 
ocupado por matéria. Já dizia Aristó-
teles: “A natureza abomina o vácuo”.  
Baseou sua afirmação na convicção 
que tinha de que todo espaço deve 
ser preenchido com algo, mesmo que 
esse algo não possa ser detectado pe-
los nossos sentidos ou instrumentos. 
Ele tinha razão. 

A matéria que preenche todo o 
Universo se encontra em inumeráveis 
estados de densidade. Em cada um 
desses estados há forças atuantes. 
Forças, portanto, também se encon-
tram em todos os recantos do Univer-
so. Destarte, podemos atrever-nos a 
estender a afirmação do respeitável 
filósofo dizendo que “a natureza abo-
mina o vácuo e a ausência de forças”.

As forças estão em constante e 
permanente evolução. Nesse proces-
so utilizam-se de matéria formando 
corpos e realizando fenômenos, mui-
tos dos quais a ciência terrena já tem 
conhecimento e os explica em termos 
de leis, também universais.

Matéria densa.  variedade de den-
sidades de matéria leva a classificá-la 
em categorias, que definem campos 
onde as forças se manifestam. Dentre 
esses campos, o que nos é familiar é o 

da matéria densa, onde as forças for-
mam átomos e, com estes, moléculas e 
inumeráveis outros corpos mais com-
plexos, em uma dinâmica vibratória 
contínua de composição e decomposi-
ção, agregação e desagregação. Devi-
do a toda essa complexidade  e rique-
za de vibrações, podemos afirmar que 
os átomos e as estruturas construídas 
com eles têm vida.

A matéria, portanto, não é inerte, 
ao contrário, carrega uma quantidade 
extraordinária de energia. Já se sabe 
aproveitar parte dessa energia, seja 
para facilitar e dar novos rumos à vida 
terrena, seja para aniquilá-la, como 
a humanidade tristemente testemu-
nhou em passado não muito distante. 

A matéria densa oferece também 
meios e condições para o espírito 
desenvolver e aperfeiçoar atributos. 
Oferece recursos para os engenheiros 
construírem máquinas, os arquitetos 
projetarem edifícios, os biólogos en-
tenderem a vida em sua manifestação 
em todos os domínios da natureza. E 
assim por diante. 

Outras categorias, menos conhe-
cidas da ciência humana nas condi-

ções em que se encontra atualmente, 
são a matéria etérica e a fluídica.

Matéria etérica. Em estado de den-
sidade bastante sutil, a matéria etéri-
ca circunda e penetra os mundos físi-
cos (planetas, estrelas etc.). A Terra, 
por exemplo, é envolvida e penetrada 
por essa categoria de matéria assim 
como os corpos físicos encontrados 
nos domínios da natureza (mineral, 
vegetal, animal e hominal).  A matéria 
etérica serve de liame mediador da 
ação de forças sobre a matéria densa. 
Nela estão gravadas as leis que regem 
o crescimento e desenvolvimento de 
plantas, para citar um exemplo. 

É nessa massa de matéria etérica 
que o espírito, durante a formação do 
feto, vai encontrar e recolher junto ao 
seu corpo fluídico a matéria adequada 
ao programa que estabeleceu em seu 
mundo de estágio antes de encarnar. 
Por exemplo, com ela é formado o 
modelo, ou arquétipo, que vai deter-
minar a aparência física do corpo em 
que vai encarnar. Este poderá ser bo-
nito ou feio, ter voz apropriada a um 
cantor ou a sensibilidade de um artis-

ta etc. Toda encarnação é assistida e 
administrada por espíritos do Astral 
Superior. Eles têm ciência da influên-
cia do fator genético na formação do 
corpo físico. Desta forma, um espírito 
não vai reencarnar em um corpo que 
pode impedir a realização do que foi 
programado no mundo de estágio. 

Na matéria etérica encontram-se 
outros elementos adequados e neces-
sários para o espírito desenvolver e 
aprimorar faculdades e atributos que 
lhe são próprios. Após a desencarna-
ção, a matéria etérica permanece no 
meio do qual foi retirada.

Pelas razões acima mencionadas, 
na filosofia racionalista cristã essa 
matéria denomina-se  “matriz etérica”.

Matéria fluídica. No Universo há 
muitos mundos onde o espírito estagia 
entre uma etapa e outra de seu proces-
so evolutivo. A matéria disponível nes-
ses mundos é chamada genericamente 
de fluídica. Ela compõe o corpo fluídico 
do espírito. Esse corpo sempre  acom-
panha o espírito, mas a matéria fluídica 
de que é composto vai sendo substituí-
da à medida que o espírito evolui e gal-
ga a mundos mais diáfanos. 

Pouco se sabe a respeito dos re-
cursos que a matéria fluídica põe à 
disposição do espírito. Sabe-se, con-
tudo, que as forças que alcançaram 
um alto grau de evolução utilizam 
matéria fluídica para produzir fenô-
menos que sequer se podem imaginar.

Rua Parecis, nº 34, Aquidabam – Cachoeiro de Itapemirim – ES

O corpo fluídico do espírito é formado de matéria  
fluídica, disponível nos mundos existentes no Universo, 
nos quais o espírito estagia entre suas etapas evolutivas.

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

Matéria, meio de evolução de forças
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INGREDIENTES
Duas maçãs; 4 fatias de abacaxi; 

uma bandeja de morango; uma xícara 
(chá) de água; meia xícara (chá) de 
açúcar; duas xícaras (chá) de leite; leite 
de coco; uma lata de leite condensado; 
uma gema; uma colher (sopa) cheia 
de amido de milho; 300g de biscoito 
champanha.

MODO DE PREPARO
Corte as frutas em cubinhos e re-

serve; misture o açúcar e a água; leve 
ao fogo brando até obter uma calda 

rala; junte as frutas e deixe ferver por 
dois minutos; escorra as frutas e re-
serve a calda. Em uma panela coloque 
o leite, o leite de coco, o leite con-
densado, a gema e o amido de milho; 
misture tudo e leve ao fogo mexendo 
sempre até engrossar. Em um recipien-
te alterne as camadas: primeiro uma 
camada de biscoito umedecido com a 
calda que foi reservada, depois o creme 
e em seguida as frutas; depois nova-
mente fazer uma camada de biscoito 
umedecido, de creme e de frutas. 

Sirva gelado

INGREDIENTES
Meio quilo de feijão branco; 4 

gomos de paio ou linguiça calabresa; 
300g de carne-seca; 200g de lombo; 
uma cebola picada; 4 dentes de alho 
amassados duas folhas de louro; duas 
cenouras descascadas e cortadas em 
rodelas; três colheres (sopa) de molho 
de tomate; óleo ou azeite, sal, salsinha 
e pimenta-do-reino.

MODO DE PREPARO
Deixe o feijão de molho de um dia 

para o outro; deixe a carne-seca dois 

dias de molho, trocando a água; troque 
a água do feijão e leve ao fogo na pane-
la de pressão por 20 minutos.
Em uma panela grande, esquente o 
óleo ou azeite; refogue a cebola e o 
alho; coloque as carnes e frite-as du-
rante dois ou três minutos; acrescente 
o feijão, as folhas de louro, as cenouras, 
acerte o sal, coloque um pouquinho de 
pimenta e o molho de tomate e acres-
cente água fervente, se for necessário.

Deixe cozinhar por 30 minutos 
e, quando o caldo engrossar, retire o 
louro e acrescente a salsinha. 

Forno e fogão

Cassoulet Pavê de frutas

Acordei-me por volta das 5 horas da manhã e 
já não mais consegui dormir, dominado pela notí-
cia do falecimento da nossa Maria do Céu Silva. 
Fiquei inconformado pois não queria aceitar que 
tal situação tivesse ocorrido. Com vista a tentar 
aliviar um pouco a minha dor, resolvi escrever 
este tributo a esta valorosa mulher que dedicou 
toda a sua vida à causa da expansão do Racio-
nalismo Cristão na Filial Lisboa do Racionalismo 
Cristão. 

Em 2008, quando emigrei para Portugal, já 
desanimado e inconformado com  as ingratidões 
e misérias do mundo físico, pensei em suicidar-
me, uma ideia que obsessivamente não me saia 
da cabeça. 

Lembro-me de, numa das visitas ao Monu-
mento aos Descobrimentos em Belém em Portu-
gal, ter pensado em atirar-me ao rio Tejo e aca-
bar com a minha vida física, numa altura em que 
o desânimo apoderava-se de mim de tal forma 
que já não queria mais viver, pois que não con-
seguia defender-me das rajadas e artimanhas do 
astral inferior que me envolviam. Estava prestes 
a fazê-lo quando, de repente, senti algo estranho 
a envolver-me e lembrei-me da Filial da Rua dos 
Baldaques em Lisboa. 

Nesse mesmo dia marquei um atendimento 
personalizado e fui doutrinado por Maria do Céu 
Silva, sob a ação do Astral Superior. Passei a seguir 
as suas sábias orientações e tornei-me militante 
da Filial Lisboa. A sua sensibilidade mediúnica 
nunca enganava. 

Maria do Céu realizou funções de secretária, 

de atendimento per-
sonalizado e presidia 
as reuniões na épo-
ca, tendo trabalhado 
como instrumento me-
diúnico na Filial Lisboa 
por vários anos, e, nos 
últimos dias da sua 
vida física, afastou-se 
devido a problemas de 
saúde.  

Em 2012, tornei-me militante da Filial Lis-
boa e tive a felicidade e o privilégio de viver perto 
desta maravilhosa mulher e sentir o calor da sua 
amizade. Durante todos esses anos e até o seu 
afastamento, trabalhamos juntos na Filial que ela 
tanto amava. Nunca lhe contei esse episódio tris-
te da minha vida e nem a ninguém. Todos os dias, 
quando a via, dizia para mim mesmo: Essa mulher 
salvou a minha vida e hoje estamos a trabalhar 
lado a lado!

Nutro um profundo respeito e carinho por 
ela, aliás todos os militantes da Filial Lisboa de-
tém o mesmo sentimento de amizade pela nossa 
querida Maria do Céu Silva, por quem todos dis-
pensaram um amor incondicional, especialmen-
te a nossa presidente Maria do Céu Sousa, da 
mesma forma como ela tinha com todos os seus 
companheiros militantes e assistentes. 

Lembro-me como ela brincava comigo e me 
perguntava sempre: “Alexandre, você já comeu?” 
E eu respondia: Sim, dona Maria do Céu, já comi, 
eu estou bem! Ela ria-se e me dizia: “Se tu não co-

mes tu não trabalhas, estás sempre na cozinha a 
comer”. Ela costumava ir à cozinha para conversar 
comigo.

Numa das minhas primeiras viagens que fiz da 
Inglaterra para Portugal, ela que não sabia do meu 
paradeiro e como falava pouco e não perguntou a 
ninguém por mim, quando me viu, perguntou-me: 
“Alexandre, onde andas metido?”. E eu disse que 
estava na Inglaterra.

“Tu vais e não dizes nada a ninguém?” Por isso 
não te vejo há muito tempo.”

Podia perceber a alegria em sua fisionomia 
quando ela me via. Era assim a dona Maria do 
Céu, o seu sorriso, a sua alegria interior, a sua 
amizade com que envolvia a todos os militan-
tes da Filial Lisboa, que, hoje, certamente esta-
rão todos abatidos pela dor que nos trouxe este 
acontecimento. 

A minha maior tristeza foi quando da última 
vez que estive em Portugal e não a ter visto a de-
sempenhar as suas funções como instrumento 
mediúnico. Com efeito, nunca mais a vi, mas sem-
pre senti a presença dela. Sua voz até hoje ecoa 
em meus ouvidos. Lembro-me com saudades das 
centenas de orientações do Astral Superior que 
ela nos transmitia no encerramento de reuniões 
públicas. 

Maria do Céu Silva, levo na alma por toda a 
minha existência física as suas sábias orientações 
e farei o máximo para seguir as suas pegadas. 
Obrigado por tudo e até breve!

José Alexandre Gomes,militante da Filial Lisboa

Tributo a Maria do Céu Silva

Maria Tereza Gomes, secretária da Casa-Chefe
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Dia 1 
Filial  Porto – 86º aniversário da ascensão a Filial
Sede – Campo 24 de Agosto, 174-A
Porto, Portugal   
Presidente – António Lino Pinto dos Santos

Dia 4
Filial Cantagalo – 18º aniversário da nova sede
Sede – Rua Leonídia Corrêa da Silveira, 224, Santo 
Antonio
Cantagalo, Rio de Janeiro, Brasil
Presidente – Jomar Benedito Bard da Silveira

Dia 6   
Filial Providence – 14º aniversário da nova sede
Sede – 410 Waterman Ave.
East Providence, Rhode Island, EUA    
Presidente – Emanuel Almada Santiago

Dia 8
Filial Lins – 22º aniversário da reabertura
Sede – Rua Osvaldo Cruz, 601, Centro
Lins, São Paulo, Brasil    
Presidente – José Carlos Pires

Dia 10
Filial Recife – 61º aniversário da ascensão
Sede –Avenida Dr. José Rufino, 952, Areias
Recife, Pernambuco, Brasil    
Presidente – Francisco Ivo de Oliveira

Dia 12
Filial Ilha do Sal – 38º aniversário da fundação e 18º da 
nova sede
Sede – Rua 8 de Março, Espargos
Ilha do Sal, Cabo Verde 
Presidente – Vicente Ramos Livramento
Presidente em exercício – Júlio Ricardo Lopes

Dia 14
Correspondente Barbacena – 17º aniversário da funda-
ção
Sede – Rua João XXIII, 171, São José
Barbacena, Minas Gerais, Brasil
Presidente – Flávio Lúcio de Almeida Martins 

      
Dia 16

Filial Seixal – 14º aniversário da ascensão a Filial
Sede – Praceta Gomes Leal, nº 1A e B, Quinta do Rouxinol
Freguesia de Corroios, Seixal, Portugal
Presidente – Antão José Lopes da Luz

Correspondente José Bonifácio – 21º aniversário da 
fundação
Sede – Avenida Carlos Rodrigues Santana, 175, Jardim 
Sansone II
José Bonifácio, São Paulo, Brasil
Presidente – Benedicto Floriano de Lima

Dia 18
Filial Fortaleza – 39º aniversário da nova sede e ascensão 
a Filial; fundação em novembro de 1965

Sede – Rua João Cordeiro, 3.350, bairro Joaquim Távola 
Fortaleza, Ceará, Brasil
Presidente – Joaquim Alves Neto

Filial Rio Claro – 84º aniversário da fundação e ascensão 
a Filial
Sede – Rua Três, 617 – Esquina da Avenida 11    
Rio Claro, São Paulo, Brasil
Presidente – Wagner Barcelos Clemente

Filial Cuiabá – 72º aniversário da ascensão a Fílial  
Sede – Rua Major Gama, 1.237, Centro
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil    
Presidente – Antonio João Correia Ribeiro 
Presidente em exercício – Silvana Margarida Benevides 
Correira

Filial Trajano de Moraes – 5º aniversário da ascensão a 
Fílial  
Sede – Rua Dr. José de Morais, 50
Trajano de Moraes, Rio de Janeiro, Brasil    
Presidente – Elzir Pereira Dias

Dia 19
Filial Jacarepaguá – 13º aniversário da fundação
Sede – Avenida Nelson Cardoso, 287, Tanque, Jacarepa-
guá  
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil     
Presidente – Sérgio Camacho Cardoso 

Filial Bela Vista – 6º aniversário da fundação
Sede – Estrada de acesso à Baía das Gatas, junto à ponte 
de ligação
Bela Vista / Lombo, Tanque lado direito    
Presidente – Manuel Nascimento Lopes Pinheiro  

Correspondente Três Rios – 11º aniversário da nova sede
Sede – Avenida Zoello Sola, 2.233, Triângulo
Três Rios, Rio de Janeiro, Brasil    
Presidente – Ângela Maria Pinheiro do Rosário
Presidente em exercício – José Eugênio Barbosa 

Dia 20
Filial Nova Iguaçu – 58º aniversário da nova sede
Sede – Avenida Nilo Peçanha, 495
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil
Presidente – Terezinha Rodrigues da Silva Miranda

Dia 21   
Filial Jundiaí – 67º aniversário da fundação e 53º da nova 
sede
Sede – Rua Doutor Hegg, 165, Vila Arens
Jundiaí, São Paulo, Brasil
Presidente – Oswaldo de Oliveira
Presidente em exercício – Amauri Mário Barbi 

Correspondente Guaçuí – 9º aniversário da reabertura 
Sede – Rua Joaquim Beato,186, Centro
Guaçuí, Espírito Santo, Brasil
Presidente – Gilcéia Azevedo Soares

Filial Luxemburgo – 5º aniversário da nova sede

Sede – Rue Baudouin, 21, Luxemburgo 
Presidente – Rosa Rocha Monteiro Bollendorff  

Dia 23
Filial Campinas – 55º aniversário da fundação
Sede – Avenida Brasil, 310, Vila Lane 
Campinas, São Paulo, Brasil
Presidente – Carlos Alberto Diamantino

Dia 24
Filial Vitória – 17º aniversário da nova sede  
Sede – Rua Professora Emília Franklin Molulo, 150, Bento 
Ferreira
Vitória, Espírito Santo, Brasil    
Presidente – Wilion Fernando Boato

Dia 25
Filial São Paulo – 45º aniversário da nova sede  
Sede – Rua  Gabriel Piza, 313, bairro Santana
São Paulo, SP, Brasil    
Presidente – Herval Tavares de Campos 
Presidente em exercício – Fernando Ferreira da Costa

Dia 26
Filial Butantã – 30º aniversário da nova sede e ascensão 
a Filial
Sede – Rua Santanésia, 495, Jardim Pirajussara, bairro 
Butantã
São Paulo, SP, Brasil    
Presidente – Júlio Césardo Nascimento

Dia 27     
Filial Taubaté – 25º aniversário da nova sede e ascensão 
a Filial
Sede – Avenida Santa Luíza de Marillac, 1.521, Vila São 
José 
Taubaté, São Paulo, Brasil
Presidente – Jadir José da Silva

Correspondente Araraquara – 36º aniversário da nova 
sede 
Sede – Rua Rui Barbosa, 877, Vila Xavier
Araraquara, São Paulo, Brasil
Presidente – Eduardo Canizella

Filial Sertãozinho – 46º aniversário da fundação; nova 
sede em 29-11-1997
Sede – Avenida Francisco de Assis Alvarenga, 485, Jardim 
Shangri-La    
Sertãozinho, São Paulo, Brasil
Presidente – Renato Kopp

Dia 30
Filial Aveiro – 27º aniversário da nova sede
Sede – Rua da Bela Vista, 59, Cabo Luís-Esgueira
Aveiro, Portugal
Presidente – Ernestina Fernandes Marques Bastos

Filial Vicente de Carvalho – 78º aniversário da fun-
dação
Sede – Rua Flamínia, 191, Vicente de Carvalho
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil    
Presidente – Vanda Coutinho Pandolpho

 Rua São Francisco Xavier, 467 – Loja E – Tijuca – RJ
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Clecy Ribeiro, jornalista, professora.

Grandes incêndios lamentam per-
das, em uma década, só em prédios de 
acervo artístico, histórico e científico. 
No Centro de São Paulo: Teatro de Cul-
tura Artística (2008), Instituto Butan-
tan (2010), Memorial da América Latina 
(2013), Centro Cultural Liceu de Artes e 
Ofícios (2014), Museu da Língua Portu-
guesa (2015), um dos mais visitados do 
Brasil e América do Sul, o primeiro do 
mundo dedicado, exclusivamente, a um 
idioma. No Rio de Janeiro, um passado 
mais longe traz o imortalizado Museu 
de Arte Moderna, consumido pelo fogo 
em julho de 1978. De mais de mil, resta-
ram 50 peças. Agora, o Museu Nacional: 
“O estranho não é que tenha aconteci-
do, mas o sentimento e a percepção de 
que não tenha acontecido antes. Todas 
as declarações repetem essa mesma 
cantilena: era uma tragédia anunciada”. 
Marcio Doctors, curador da Casa Mu-
seu Eva Klabin (Folha de S. Paulo, 15-9-
2018), deplora que o legado cultural do 
país esteja a se transformar num corpo 
sem alma, museus sem acervo, como os 
muitos que foram construídos recente-
mente – o que teme repetir-se com o 
Museu Nacional. 

Problema crônico de negligência, 
descaso. Em São Paulo, destaque para 
a política urbana, falha, displicente ou 
inadequada. Desde os anos 1970, cres-
ce o número de prédios abandonados, 
ou ocupados, no centro da cidade, uma 
tendência de degradação urbana da re-
gião, ainda não revertida. Esvaziamento 
do Centro, inchaço das periferias.  Exem-
plo gritante é o Edifício Wilton Paes de 
Almeida, que pegou fogo em 1º. de maio 
passado, e levou de arrastão boa parte 
da Igreja Evangélica Luterana. Debate 
na web (22 de maio) sobre a revitaliza-
ção da área, promovido pela Fundação 
Fernando Henrique Cardoso, reuniu os 
arquitetos e urbanistas Nabil Bondeski, 
Elisabete França e o jornalista Raul Jus-
te Lores. Indagação básica: São Paulo 
estaria capacitado a fazer o que outras 

grandes cidades do mundo conseguiram, 
recuperando os centros urbanos como 
espaços democráticos de maior convi-
vência e integração social?   

Lado a lado, política urbana e pa-
trimônio cultural vêm merecendo 
questionamento tão voraz quanto os 
desafios que o tempo impõe – evoluir 
tecnológico, novas formas de trabalho 
e afins. Tentativas de respostas para 
tanto desgaste e desastre promovem 
solidariedade e discussão. Ciclo de con-
ferências na Academia Brasileira de 
Letras (outubro) vem de expor, sob a 
temática geral ‘Patrimônio cultural bra-
sileiro: abordagens, desafios, políticas’, 
questões legais, a trajetória do patri-
mônio, dicotomias. Inquietam, de fato, 
os acadêmicos. Já em 2017, realizaram 
seminários sobre o modelo policial bra-
sileiro e cidades seguras, sobre o povo 
e a política.

Memória histórica. Em visita a São 
Paulo, para palestra e debate (setem-
bro), o arqueólogo, historiador de arte e 
autor Salvatore Settis lança a semente: 
já vivem o presente as cidades do futu-
ro. Importam três fatores em conver-
gência: conhecimento e respeito à his-
tória, observância das leis, prevalência 
do interesse público sobre o lucro pri-
vado. “Não podemos viver num eterno 
presente, sem passado. A construção da 
memória histórica é um ingrediente es-
sencial da vida política, da consciência 
coletiva, da democracia. Nesse sentido, 
o que aconteceu no Museu Nacional do 
Rio é uma perda para o mundo todo”.

Bibliotecária do Museu da Repúbli-
ca (obras raras), Valéria Gauz desabafa, 
ressaltando a importância e a lastimosa 
situação “desse grande museu perdido, 
irrecuperavelmente”. Na devastação 
consequente, as sequelas tendem a 
perdurar. Cita o extinto Instituto Bra-
sileiro de Museus, Ibram, e a criação 
da Agência Brasileira de Museus, que 
escancaram o antes sorrateiro plano 
de privatização de 29 museus federais. 
“Um dos grandes argumentos para se 

privatizar esses museus se prende ao 
fato de o governo não ter condições de 
manter esse patrimônio, devido ao seu 
alto custo”. Lembra ainda os projetos 
sob a Lei Rouanet, visando a restaurar 
o Museu Nacional (um específico, para 
prevenir incêndio), acatados com me-
nos de 10% de interesse do empresa-
riado brasileiro. 

Mais recursos. Na vaga do desastre 
do Museu Nacional do Brasil, o Con-
selho Internacional de Museus vem a 
público para conclamar: que os poderes 
políticos e decisórios, em todo o mun-
do, concedam recursos adequados e 
adotem políticas “que permitam a essas 
instituições culturais desempenharem 
seu papel vital na sociedade, visando às 
gerações futuras”. Museus são espelhos 
da sociedade, define a revista Museum. 
São uma realidade cultural formada a 
partir de uma realidade histórica. Guar-
dam em suas coleções, ou escolhas, o 
conhecimento que advém da educação. 
Um cenário abrangente – ideológico, 
histórico, geográfico, naturalista – da 
marca nacional, que atualiza o presente 
e o futuro.

Diretor de Urbatopie, o economista 
e urbanista Jean Haëntjens transpõe a 
atualidade das grandes metrópoles para 
o campo político e os desafios civilizacio-

nais. Há que oferecer novas visões do fu-
turo, com valores outros que não o para-
digma desgastado de desenvolvimento 
a qualquer custo. O jogo político terá de 
estender-se “da vida do bairro à geopolí-
tica planetária”. Para colonizar o espaço 
público, diz, bastaria acionar a alavanca 
cultural, com seus diferentes sistemas 
de valores, conforme a natureza da ci-
dade. Afinal, não se vive nem se pensa da 
mesma forma em toda parte. 

Na inauguração do Louvre Abu 
Dhabi, em novembro 2017, o presi-
dente da França, Emmanuel Macron, 
usou de veemência rara: “Nos avaliem, 
por favor! Não apenas nossos vinhos e 
fausto, mas também nossa cultura e os 
valores universais e humanísticos que 
ela reflete”. Em que pesem as críticas de 
cultura à venda, o Louvre Abu Dhabi pa-
rece, já, um exemplo da glocalização (o 
global e o local), neologismo criado pela 
Museum. Um exemplo do que os museus 
devem ser: grandes centros de pesquisa 
onde todos os envolvidos fazem pesqui-
sa todos os dias. E onde os acervos ex-
trapolam o conceito de coleções. 

 Remetendo ao pensamento de Set-
tis, forjamos uma moral para este conto 
mal- alinhavado. “O capitalismo de hoje 
tende a dizer que tudo tem seu preço. Há 
valores que não têm preço. Um é a vida 
humana. Outro é a memória cultural”. 
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Um conto de duas cidades
 a revista MuseuM 

afirma qUe mUseUs são 
espelhos da socieda-
de, realidade cUltUral 
formada a partir de 
Uma realidade históri-
ca, e GUardam em sUas 
coleções, oU escolhas, 
o conhecimento qUe 
advém da edUcação. 

Atendimento personalizado
A Casa-Chefe do Ra cionalismo Cristão mantém um serviço de atendi-

mento pessoal ao público, às quartas  e sextas-feiras, das 16h30min. às 
17h30min., e aos sábados, das 9h às 10 horas, com a finalidade de prestar 
esclarecimentos sobre a Filosofia 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
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Tharsila Prates, jornalista, coordenadora do A Razão Criança

Mão espalmada, cinco dedinhos gordos vão em direção ao rosto. 
Perto da boca, estalam um beijinho, levado depois pela mão. Esse é 
o aprendizado mais recente dos meus sobrinhos que completaram 1 
ano de vida.

Foi um ano observando os pequenos detalhes: as mamadas, 
com ou sem ajuda da mamadeira; as sonecas, as cólicas, os choros 
estridentes, os sorrisos largos... Do leite à comida amassadinha. E os 
dentinhos? Crescem num instante.

Tem ainda o engatinhar... Será que vão andar quando? Como? 
Ai, quero ver!

E, de repente, dois seres tateando o ar, cada um a seu modo. O 
mais velho andou sem engatinhar. Pés firmes, um passo atrás do 
outro. Chuta uma bola como ninguém. E tem técnica. Dá uns três 
passinhos para trás e, só assim, chuta a redonda.

A mais nova engatinhou a casa inteira, até chegar à casa da avó, 
nas férias, e andar toda vida. Da cozinha para a sala, da sala para o 
quarto, do quarto para o banheiro. Afasta tudo que ela vai passar.

E tudo é pela primeira vez. Um dos passeios imperdíveis é a 
praia. Ver o marão até então inédito. Se a gente não tira, o mais ve-
lho fica brincando na areia até a manhã do dia seguinte. Se a gente 

não pega, a mais nova engatinha mar adentro. Tia é assim: exagera-
da.

Mais novidade: começar a falar. Tatá, vovó, papai, ai que lindo! O 
que vem pela frente? Tirar o bubu, a fralda, começar na escola...

Bem diz o doce escritor português Valter Hugo Mãe, na voz de 
uma de suas personagens: “Descubro cada vez mais que o paraíso 
são os outros. Vi num livro para adultos. Li só isso: o paraíso são 
os outros. A nossa felicidade depende de alguém. Eu compreendo 
bem”.

E tia boba é assim: não perde nada. O meu paraíso são vocês, 
Gustavo e Laura.

“Pensamentos bons enchem o ambiente de amor, que nos faz 
sentir como num dia ensolarado, com aquele cheirinho gostoso, tudo 
brilhando... Parece que tudo à nossa volta está cantando uma música 
gostosa, suave...” Wilson Carnevalli Filho (As Aventuras da Famí-
lia Mattos, volume 2)

“Se os pais e mestres soubessem ensinar à infância amar a Natu-
reza, as crianças, assim educadas, saberiam respeitá-la e mais facil-
mente compreenderiam por que se deve amar o próximo como a si 
mesmo.” Luiz de Mattos (Vibrações da Inteligência Universal) 

“Satisfazer todas as vontades às crianças é concorrer para a infeli-
cidade delas quando adultas.” Maria Cottas (Contos Morais)

Um ano 
de amor

Gustavo

Laura
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Vejam! Outro desenho lin-
do de Pedro Henrique Miranda, 
14 anos, nosso leitor de Cacho-
eiro de Itapemirim (ES). Ele ca-
prichou! Quem é que não quer 
andar de cabeça erguida nesse 
mundão? Parabéns, Pedro!

EM CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM

À esquerda, Levi; acima, Levi e Pedro (de bermuda)
No mês passado, foi realizada a 8ª edição da Festa Literária 

Internacional de Cachoeira, no Recôncavo baiano. Lá conheci os 
pequenos Levi, 8 anos, e Pedro, 5 anos, que se esbaldaram no 
espaço criado especialmente para as crianças, cheio de livros. Con-
centrado, Levi lia Um passeio pela Chapada Diamantina: um 
respiro na sua rotina de aluno do terceiro ano do fundamental na 
vizinha Santo Antonio de Jesus (BA). Parabéns, meninos!

EM CACHOEIRA

EM MIRASSOL

Cleide Vieira, de Mirassol 
(SP), mandou pra gente essa 
foto linda, com a arte de Pietro 
Monteiro de Oliveira, 6 anos. 
Usando massinha, ele criou 
esse desenho fofo! Parabéns!!

Também quer 
participar ou      
se ver aqui no 
caderno? Mande 
um e-mail para 
tharsilaprates@
gmail.com. 
Estou esperando!



PASSATEMPO
criança Novembro | 20183

RESPOSTAS

Caça palavras - Oceanos - Rios - Lagos - Barragens
Adivinhas - 1. Eu que tiro a roupa e você é quem fica vermelho?  2. Deixa de onda... 3. 
Para acordar em cima da hora; 4. Tirar extrato; 5. Baralho.

Um ninho de mafagafos
Cheio de mafagafinhos
Quem desmafagafar o ninho 
De mafagafos
Bom desmafagafador será

O doce perguntou pro doce 
qual é o doce mais doce que o 
doce de batata-doce. O doce res-
pondeu pro doce que o doce mais 
doce que o doce de batata-doce é 
o doce de doce de batata-doce.

TRAVA-LÍNGUA

Adivinhas
1. O que a banana falou para o tomate?
2. O que a areia da praia falou para o mar?
3. Por que algumas pessoas colocam o despertador debaixo do travesseiro?
4. O que o tomate foi fazer no banco?
5. O que se põe na mesa, parte, reparte mas não se come?
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Todo aniversário Rosa pedia uma bicicleta de presente, e todo aniver-
sário ganhava outra coisa. A menina suspirava e não reclamava. Ela sabia 
que os pais precisavam pagar outras contas e não podiam ainda realizar o 
seu sonho.

Mas um dia igualzinho a todos os outros, o pai chegou em casa empur-
rando uma bicicleta. Os olhos de Rosa brilharam de felicidade, um sorriso 
cresceu em seu rosto, e ela escutou as palavras mágicas: “É pra você. Mas 
cuide bem dela. De onde veio essa não virá outra”.

A bicicleta era grande, maior que a menina. A pintura vermelha estava 
arranhada em alguns lugares e o selim tinha um buraquinho, mas era tão 
linda! Rosa não parava de acariciá-la. Só havia um probleminha: ela não 
sabia andar de bicicleta.

Na manhã seguinte, o pai levou a filha para o campinho que ficava 
perto de casa. Ele ia ensiná-la a andar de bicicleta! Custou um pouco para 
Rosa subir sozinha. Os dedinhos dos pés quase não tocavam no chão, mas 
o pai a ajudou, segurando com firmeza o guidão.

Depois, e sempre com o auxílio do pai, saiu pedalando pela terra 
poeirenta. A menina dava gritos de alegria, mas quando o pai parou para 
enxugar o suor que escorria do rosto, a bicicleta ganhou vida própria... 
Virou para a esquerda, depois para a direita, de novo para a esquerda e... 
pum! Jogou Rosa no chão.

O joelho ralou um pouquinho, mas ela nem se importou. Rapidamente, 
voltou a subir na bicicleta e disse: “De novo, pai, de novo! Mais uma volta!”

A manhã toda foi assim: Rosa tentando se equilibrar, e o pai protegen-
do a filha para ela não cair. Só pararam quando a mãe os chamou para 
almoçar.

A menina comeu rápido. Queria voltar logo para o campinho. Mas o pai 
disse que lá fora estava muito quente e que ia descansar um pouco.

Rosa ficou desapontada, mas não insistiu. Pensou... e saiu de casa em-
purrando a vermelhinha.

Com muito cuidado, encostou-a no muro e subiu. Ainda apoiada à 
parede, girou os pedais para trás. A bicicleta nem se mexeu.

Mas quando ela fez o contrário, as rodas ganharam vida própria, desli-
zaram para frente, e de novo... pum! A menina foi ao chão.

Tentou mais uma vez, e outra vez, mas o resultado era sempre o mes-
mo. Será que ela nunca conseguiria andar de bicicleta?!

Lágrimas pularam de seus olhos. Triste, ergueu a bicicleta para entrar 
em casa e... chocou-se nas pernas do pai.

Na verdade, fazia algum tempo que ele observava a filha tentando se 
equilibrar, e antes que Rosa dissesse alguma coisa, perguntou:

“Mas afinal, quem manda aqui é você ou a bicicleta?”
A menina enxugou as lágrimas e olhou com firmeza para o pai.
Mais uma vez retornaram ao campinho. Rosa segurava com vontade 

o guidão, como se fosse as rédeas de um cavalo bravo e, com determina-
ção, subiu na bicicleta. Correndo lado a lado, deram a primeira volta, a 
segunda, a terceira e outra mais... Então ela disse: “Pode soltar, pai, sou EU 
quem manda aqui!”

Bem que a vermelhinha fez de tudo para derrubar Rosa, mas agora ela 
estava no comando e não deixou que isso acontecesse.

A menina pedalou feliz. Deu várias voltas no campinho, cada uma mais 
rápida que a outra, até que, finalmente, cansada, parou ao lado do pai. Ele 
não disse uma palavra, mas sorrindo, levantou bem alto a mão da filha em 
sinal de vitória.

O tempo passou e Rosa cresceu. Quando, às vezes, pensava em desis-
tir, deixar de fazer algo importante só porque era difícil, Rosa lembrava-se 
sempre do pai e fazia a pergunta mais importante:

“Mas, afinal, quem manda aqui, sou eu ou a bicicleta?”

Texto: Paula Piano Simões; ilustrações no livro: Flávia Bom-
fim. Humanidades Editora e Projetos, 2014.

A pergunta mais importante


