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Editorial
Nesta primeira edição de O 
Poder de 2016 inauguramos 
uma nova seção, onde pessoas 
de destaque no Terceiro Setor 
trazem informações relevantes, 
opinam e compartilham sua 
experiência com todo esse 
universo que compõe o mundo 
das Organizações Sociais sem 
fins lucrativos. São associações, 
fundações e institutos que 
atuam nas áreas da assistência 
social, saúde, educação e meio 
ambiente, transformando vidas e 
mudando a realidade de milhões 
de pessoas por todo esse país. 

A convidada a abrir esse espaço 
é Dra. Valma Leite da Cunha, 
pessoa atuante e com larga 
experiência na área e que 
entre outras atribuições ocupa 
o cargo de Coordenadora do 
CAO-TS – Centro de Apoio 
Operacional ao Terceiro Setor. 
As informações contidas em 
seu artigo descortinam o amplo 
horizonte e o importante papel 
que as Organizações Sociais 
desempenham em nosso país.

Compartilhamos também com os 
leitores a experiência de realizar 
o levantamento dos dados 
para estabelecer a atuação da 
Ramacrisna junto ao seu público 
alvo - crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e famílias, durante 
o ano de 2015 – ação essa que 
sempre nos surpreende. 

Além de atuarmos com pessoas 
de dez municípios da região 
metropolitana, os números 
obtidos são muito impactantes, 
principalmente porque eles se 
estendem para as famílias e 
comunidades onde essas pessoas 
estão inseridas e que não estão 
computados.  

Se levarmos em conta que 
realizando o levantamento desses 
números temos uma equipe 
muito qualificada, equipamentos 
de ponta, metodologia inovadora 
e consistente, tudo isso gerando 
um trabalho de alta qualidade, 
a surpresa se torna orgulho de 
participar da família Ramacrisna.

Um grupo que trabalha com 
dedicação, comprometimento e 
muito amor. 

Amigos leitores, colaboradores 
e parceiros, acompanhem 
os resultados das atividades 
desenvolvidas pela Ramacrisna 
durante o ano de 2015 nas 
páginas 6 e 7 deste número 
de O Poder. Temos certeza 
que esses resultados não 
teriam sido atingidos sem a 
participação de todos vocês, 
possibilitando transformar a vida 
de milhares de pessoas trazendo 
dignidade, qualidade de vida e 
empoderamento na construção 
de um futuro melhor. 

Nossa gratidão a Deus e a todos 
vocês pelos resultados obtidos.

Solange Bottaro 
Vice-presidente da Ramacrisna

O Poder é uma publicação espiritualista, cujo objetivo é divulgar os 
ensinamentos de Sri Ramakrishna e de seus discípulos, assim como 
todo trabalho que vise ao crescimento do ser humano, à fraternidade 
e à paz, independentemente de crença religiosa, além de divulgar as 
atividades desenvolvidas pela Missão Ramacrisna.02
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COM A PALAVRA

MINISTÉRIO PÚBLICO E TERCEIRO SETOR: ATUAÇÃO COLABORATIVA
Existem, hoje, no Brasil, cerca de 
325 mil organizações da sociedade 
civil, constituídas juridicamente 
como fundações (2%), asso-
ciações (90%) e organizações 
religiosas (8%), atuando nas mais 
diversas áreas, como assistência 
social, educação, cultura, saúde, 
esporte, meio ambiente, entre 
outras, bem como na defesa das 
minorias e excluídos, pessoas 
com deficiência, idosos, mulheres, 
jovens, etc. Deste total, apenas 
1% recebe recursos públicos 
federais, conforme cadastro no 
SICONV.

Não resta nenhuma dúvida 
da crescente participação do 
Terceiro Setor na efetivação das 
políticas públicas. 

Apenas para exemplificar, 
quase 70% do atendimento 
ambulatorial e das internações 
em Minas Gerais são feitos pelos 
hospitais filantrópicos (Portal 
de Transparência SUS). Das 346 
instituições de ensino superior, 
apenas 29 são públicas (censo 
INEP). Das 299 unidades de 
acolhimento do idoso, apenas 08 
são governamentais (censo SUAS 
2015).

A atuação do Terceiro Setor é 
legítima. A própria Constituição 
Federal, no título da Ordem 
Social, prevê, expressamente, a 
participação do Terceiro Setor 
na elaboração e efetivação das 
políticas públicas, principalmente, 

A convidada a inaugurar esse 
novo espaço da revista O 
Poder, é Dra. Valma Leite 
da Cunha, Coordenadora 
do CAO-TS – Centro de Apoio 
Operacional ao Terceiro 
Setor; Promotora de Justiça; 
Curadora de Fundações, titular 
da Promotoria de Justiça de 
Tutela de Fundações de Belo 
Horizonte e 1ª Tesoureira 

nas áreas de saúde, educação e 
assistência social, atribuindo ao 
Estado o dever de fomentar a 
iniciativa da sociedade civil.

O Terceiro Setor executa tarefas 
públicas com um custo muito 
menor e um resultado muito 
melhor que o Poder Público. A 
atuação é muito mais dinâmica e 
eficaz.

E ao contrário do que diz à 
imprensa, a maioria esmagadora 
das entidades do Terceiro Setor 
é séria, honesta e não vive de 
recursos públicos. Sobrevivem 
de recursos próprios, doações de 
particulares, receitas de serviços 
e atividades desenvolvidas 
contando com a solidariedade 
das pessoas de bem.

O Terceiro Setor tem como 
missão a promoção da paz 
social e a construção de 
uma sociedade mais justa e 
igualitária, objetivando o bem da 
coletividade, especialmente da 
mais carente.

Tal missão coincide com a missão 
do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais, identificada 
no Planejamento e Gestão 
Estratégico 2010-2023, que é 
promover a justiça, com atuação 
eficaz na transformação da 
realidade social.

A atuação do Terceiro Setor no 
enfrentamento das mazelas 
sociais coincide com a atuação 

da Associação Nacional dos 
Procuradores e Promotores 
de Justiça de Fundações e 
Entidades de Interesse Social - 
PROFIS, desde 2007. 
Dra. Valma recebeu várias 
condecorações pela atuação 
na Promotoria de Fundações, 
dentre elas, a Medalha de 
Honra ao Mérito da Assembleia 

do Ministério Público, enquanto 
instituição permanente e 
responsável pela defesa dos 
direitos sociais e individuais.

 
Dra. Valma Leite Cunha

Legislativa do Estado de 
Minas Gerais e Medalha da 
Inconfidência, do Governo do 
Estado de Minas Gerais. 
Um currículo invejável, que 
proporcionou uma bagagem e 
experiência de vida riquíssima 
e que ela compartilha com os 
leitores de O Poder.
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A Ramacrisna vem desde 1995 
investindo em profissionalização 
de jovens e adultos, oferecendo 
cursos de qualificação profissional 
gratuito, com material didático, 
lanche e uniformes inclusos. 

O objetivo é capacitar os jovens 
para inserção no mercado de 
trabalho. A formação humana 
e cidadã complementa o 
aprendizado técnico, promo-
vendo o desenvolvimento de 
valores éticos e profissionais. 

Desde 2007 é parceira do Senai 
que oferece a metodologia e 
certificação dos cursos oferecidos 
em Betim. A infraestrutura 
dos espaços de qualificação 

é planejada para cada curso, 
sendo dotados de modernos 
equipamentos, máquinas e 
ferramental.

Atualmente são 5 cursos 
oferecidos: Mecânica de 
Automóveis, criado em 1995, tem 
parceria com Governo do Japão, 
Esab, Localiza Fleet, e Prefeitura 
de Betim, já formou 1.696 alunos 
desde então, o curso de Eletricista 
de Instalações, criado em 2007, 
tem parceria com a Cemig, Rotary 
International, Rotary Clube BH 
Liberdade e formou 351 jovens e 
adultos. 

O curso de Soldagem, criado em 
2007, tem parceria com a Esab, 

Codeme, White Martins e Belgo e 
qualificou 529 soldadores. O curso 
de Operador de Computador e 
Redes Locais, criado em 2013, 
tem parceria com a Unimed, e já 
qualificou 139 alunos. E o curso 
de Bartender, que acontece em 
Belo Horizonte, foi criado em 
parceria com a Diageo desde 
2010 já qualificou 290 bartenders 
e baristas.

A equipe atual é composta pela 
coordenadora Berenice Gomes 
e os instrutores, de Mecânica 
Sulivan Diniz, de Elétrica 
Ricardo Mota, de Operador de 
Computador Reinaldo Cezar, 
de Soldagem Sidnei Lemos e de 
Bartender Mauricio Duarte.

PROFISSIONALIZANTES

EM DESTAQUE
A cada edição você conhecerá um projeto desenvolvido pela Ramacrisna.

04



RAMACRISNA COMEMORA 57 ANOS

Em fevereiro a Ramacrisna 
comemorou 57 anos de 
existência! 

A festa, exclusiva para a família 
Ramacrisna, contou com o 
palestrante Dudu Nahum que 
ministrou a palestra “Crise - Sua 
vida é do tamanho dos seus 
sonhos”. O evento foi marcado 
também por apresentações 
musicais, feitas pelos próprios 
funcionários dos diversos setores 
da instituição. 

A comemoração uniu ainda mais 
a família Ramacrisna e reforçou 
a competência e dedicação 
de todos os colaboradores na 
conquista de milhares de pessoas 
atendidas no ano de 2015.

NOTÍCIAS
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PARCERIA COM O GOVERNO DO JAPÃO
No dia 16 de março, o 
presidente da Ramacrisna Dr. 
Expedito Martins Chumbinho 
e o Superintendente Américo 
Amarante Neto estiveram 
no Consulado do Japão no 
Rio de Janeiro para assinar 
novo convênio de parceria 
com a Assistência a Projetos 
Comunitários e Segurança 
Humana. 
O projeto Transformando Vidas 
irá possibilitar a ampliação do 
espaço para as atividades do 
Adolescente Aprendiz, que já 
inseriu mais de 1400 jovens no 
mercado de trabalho desde 
2005. 
A Ramacrisna já possui parceria 
com o Governo do Japão 
para a Escola de Mecânica 
que já qualificou 698 jovens  
desde 2008. Consul Geral do Japão, Sr. Tsuyoshi Yamamoto,  

Dr. Expedito Martins Chumbinho e Américo Amarante Neto.
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Fazenda em Felixlândia com árvores plantadas em 
compensação à Ramacrisna.

Comprometida com um modelo de gestão 
que se preocupa com a sustentabilidade 
e a preservação do meio ambiente, a 
Ramacrisna acaba de receber o Certificado 
de Neutrocarbonização da “Respira Mais 
Consultoria Ambiental”, pela compensação 
de 76,109 toneladas de CO2, referente às 
emissões naturais, no período de um ano. 

O cálculo foi baseado na metodologia GHG 
Protocol e a neutralização das emissões 
calculadas através do direito ao crédito de 
compensação de CO2, por meio do Plantio 
Confiável de 361 árvores, em fazenda 
localizada em Minas Gerais.

A Respira Mais, como parte de seu projeto 
“Respira Carbono Neutro”, desenvolveu 
uma calculadora baseada exclusivamente 
em critérios internacionais padronizados 
para inventários de emissões de gases de 
efeito estufa. A empresa adota o “Plantio 
Confiável” de árvores para compensar as 
emissões dos seus clientes, lembrando 
que a árvore é um meio extremamente 
eficaz de sequestro de CO2 e a Respira 
Mais pode viabilizar esse plantio de forma 
transparente e segura.

RAMACRISNA RECEBE CERTIFICADO DE NEUTROCARBONIZAÇÃO 

FESTA DE NATAL PARA GRUPO DA MELhOR IDADE
A Professora Maria José Marinho, 
pessoa generosa, sempre 
voltada para o bem e felicidade 
das pessoas, há muitos anos 
possibilita ao Grupo da Melhor 
Idade, atendido pela Ramacrisna 
uma maravilhosa festa de Natal.

Junto com as alunas de sua Escola 
Ponto de Equilíbrio em Belo 
Horizonte, recebe o grupo de 50 
pessoas e durante toda a manhã, 
não mede esforços e carinho 
para agradar a todos.

Não podemos deixar de 
agradecer à DROGARIA ARAÚJO, 
que durante todos esses anos 
participa com muitos brindes, 
tornando a festa ainda mais 
inesquecível. 

Ao final todos retornam a Betim 
com o coração alegre, muitos 
sorrisos agradecidos, as mãos 
cheias de presentes e muitas 

orações para a Prof. Maria José 
e suas alunas que participam 
ativamente para o brilho do 
encontro.
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A Orquestra Jovem Ramacrisna 
participou do II Concerto Especial 
de Natal do tenor Felipe Peletta, 
no dia 25 de novembro no Teatro 
Bradesco. Com repertório singular 
e cuidadosamente selecionado, o 
espetáculo trouxe a bela voz do 
cantor lírico acompanhada pela 
Orquestra e cantores convidados. 

Um dia diferente, alegre e educativo. Assim foi o 
sábado de 450 crianças, alunas de escolas públicas, 
participantes do Centro de Apoio Educacional 
Ramacrisna (CAER). No dia 20 de fevereiro, às 9h, 
no Centro Cultural Ramacrisna, em Betim, o Rotary 
Club BH Liberdade entregou 450 Kits de material 
escolar. Cada estudante ganhou um Kit contendo 
mochila, sete cadernos, lápis preto, borracha, régua, 
tesoura, lápis de cor, apontador, cola branca e 250 
folhas de papel A4, para iniciar as aulas. 

O Projeto Futuro Promissor teve início em 2011 e 
até o momento, 1340 crianças já foram beneficiadas 
por essa iniciativa.

O concerto contou com a partici-
pação especial da Orquestra 
Jovem Ramacrisna e também 
de outros cantores e músicos 
especialmente convidados, a 
exemplo da violinista Sérvia Ana 
Zivkovic e do Oboísta Alexandre 
Barros, todos os membros da 
Orquestra Filarmônica de Minas 

Gerais. A regência e os belos 
arranjos musicais ficaram a cargo 
do arranjador e violinista Eliseu 
Barros, Maestro da Orquestra 
Jovem Ramacrisna.

ORqUESTRA JOVEM RAMACRISNA NO II CONCERTO ESPECIAL 
DE NATAL

RAMACRISNA E ROTARy 
CLUB Bh LIBERDADE

Apresentação da Orquestra Jovem com Felipe Pelleta no Teatro Bradesco

Crianças do CAER com materiais que receberam do Rotary Club BH Liberdade

09



FUTURARTE APRESENTA ExPOSIÇÃO NO CCBB
Em dezembro o Ministério da 
Cultura e o Banco do Brasil 
apresentaram a exposição 
Futurarte: “Tecendo sonhos, 
transformando vidas” no Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB). 
Apresentando uma proposta 
inovadora, com soluções em 
design e decoração, a Futurarte 
desenvolveu um espaço 
conceito, com ambientes 
que são ao mesmo tempo 
bonitos, inovadores, exclusivos 
e sustentáveis. Luminárias, 
divisórias, forração de paredes, 
vasos, flores, sousplats, bandejas, 
puffs e tapetes, tudo produzido 
a partir do reaproveitamento 
de jornal, saco de cimento e 
banner, compõe um belíssimo 
ambiente com texturas, formas e  
cores diversas.  Exposição no Centro Cultural Banco do Brasil

Nesta edição apresentamos 
as equipes de Tecnologia da 
Informação, Contabilidade e 
Compras. O departamento 
contábil é composto por Elton 
Rodrigues e Wagner Lucas, eles 
são responsáveis pela apuração 
dos resultados, ou seja, as 
entradas e saídas de recursos 

por meio do que foi adquirido ao 
longo do ano. 

Este trabalho ajuda na tomada 
de decisões e se transforma em 
um balanço para prestação de 
contas, uma ação que demonstra 
transparência perante os 
parceiros e a sociedade.

A equipe de TI é composta por 
Valéria Souza, Eric Bambirra 
e Geisibel Castro, eles são 
responsáveis pelo suporte 
e manutenção de todos os 
equipamentos tecnológicos da 
Instituição, como manutenção de 
câmeras, computadores, telefonia 
e sistemas de informação.

A parte de compras é feita 
exclusivamente pela Josiane 
Gomes, ela é responsável por 
todas as aquisições de serviços 
e materiais, sejam eles, de 
escritório, matéria prima ou de 
consumo para toda a instituição 
e suas filiais. 

O processo inclui desde a 
solicitação, a cotação dos itens 
solicitados até a entrega dos 
mesmos.

Um trabalho feito nos bastidores, 
mas que sem ele seria impossível 
a realização de um atendimento 
de qualidade para toda 
comunidade.
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Existe um ditado que diz que 
trabalho de Mãe nunca está 
terminado. Isto era literalmente 
verdade no caso da Santa Mãe. 
Quando um discípulo perguntava 
por que Ela trabalhava tanto, Ela 
respondia: ”Meu filho, Eu já fiz 
muito mais do que o necessário 
para tornar Minha Vida um 
exemplo”. Em outra ocasião 
parecida Ela comentou: “É bom 
ser ativo”. Calando-se por alguns 
minutos, Ela disse com ar grave: 
“Por favor, abençoe-Me para 
que Eu possa servir aos demais 
enquanto Eu viver”. 

Dizem que uma mente ociosa é a 
oficina do demônio. A Santa Mãe 
nunca permitia que alguém ficasse 
ocioso, e aconselhava a todos a 
trabalhar constantemente. Uma 
vez, referindo-se a certa pessoa, 

A Verdade possui um 
poder dinâmico. Quando 
alguém encontra a 
Verdade, o próprio 
fato dessa realização 
traz uma tremenda 
influência. Quanto 
maior for a intensidade 
da experiência, mais 
expansivo é o seu efeito. 

Sri Ramakrishna, devido 
às suas realizações 
divinas e ao poder de 
seu amor abnegado, 
continua a espalhar sua 
influência em outras 
terras e na própria Índia, 
muitos anos depois 
do seu falecimento. 
Ramakrishna não tinha 
educação secular; não 
escreveu livros; não 
proferiu palestras. 
Simplesmente viveu a 
vida. De modo a mostrar 
o impacto dessa vida 
silenciosa em algumas 
grandes personalidades 

Ela observou: “Veja quão impura 
tornou-se sua mente por causa 
da ociosidade”. Para Ela, todo 
trabalho era sagrado. Nada era 
insignificante: desde limpar a 
casa até a adoração no templo.

A Santa Mãe sempre trabalhava 
sem apego. Ela trabalhava 
simplesmente para o bem de 
todos. Certa vez disse: “Meu 
filho, trabalhe para remover o 
sofrimento do mundo”. E Ela 
mesma mostrou Seu amor 
por todos, ao preocupar-Se 
constantemente conosco. Assim, 
ela mostrou como levar uma 
vida pura e ao mesmo tempo ter 
responsabilidades neste mundo 
e demonstrou como espiritualizar 
até os deveres mais rotineiros da 
vida diária. 

do século XX, que 
estiveram ativas em 
diferentes áreas, 
daremos os seguintes 
exemplos.

Mahatma Gandhi, que foi 
o vórtice do movimento 
para a independência 
da Índia, escreveu sobre 
Ramakrishna em 1924: 
“Sua vida possibilita-
nos ver Deus face a 
face. Ninguém pode ler 
a história de sua vida 
sem ficar convencido 
de que apenas Deus 
é a realidade, e que 
todo o resto é uma 
ilusão passageira... Seus 
ensinamentos não são 
meramente os de um 
homem erudito; são 
páginas do Livro da Vida. 
São revelações de suas 
próprias experiências, e, 
portanto, deixa no leitor 
uma impressão a que 
ele não pode resistir”.

Rabindranath Tagore, 
o grande poeta hindu, 
disse em seu discurso 
escrito, na ocasião do 
aniversário de cem 
anos do nascimento de 
Ramakrishna: “Eu venero 
Sri Ramakrishna porque 
ele, em uma era de 
árido niilismo religioso, 
provou a verdade de 
nossa herança espiritual 
e a realizou. A grandeza 
de sua alma foi capaz 
de compreender 
modos aparentemente 
antagônicos de sadhana 
(prática espiritual), e 
a simplicidade de seu 
coração envergonha 
para sempre a pompa e 
o orgulho dos pontífices 
e eruditos”. 

Swami Pavitrananda

Transcrito da Revista 
Vedanta

RAMAkRIShNA

SARADA DEVI

crédito foto: Reprodução

crédito foto: Reprodução
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ALIMENTOS PARA A ALMA
Não só de pão vive o homem, 
senão de toda palavra de Deus. 
Estas são palavras do Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Sabem vocês 
que o alimento contém energias 
que nutrem a Alma? O alimento é 
preciso para o desenvolvimento. 

E por desenvolvimento refiro-
me ao crescimento interior. 
Quando o homem come, bebe e 
respira com o propósito fixo de 
alimentar sua Alma, extrai dos 
alimentos, do ar, das bebidas, 
certas substâncias especialmente 
nutritivas. 

Há um alimento superior a tudo 
que acabamos de relatar; é o que 
nos impressiona intimamente. 
Todos nós sabemos que as 
contrariedades entorpecem a 
digestão e a contrariedade é 
uma IMPRESSÃO. Os transtornos 
hepáticos nos tornam azedos, 
ásperos. De modo que as 
impressões, externas ou internas, 
podem nutrir melhor ou pior. 
Tudo isto requer esforços. Há os 
que rezam antes das refeições, 
invocando a benção de Deus, 
porém durante sua estada a mesa, 

discutem ou têm altercações. Há 
até os que amaldiçoam ou dizem 
palavras de baixo calão. Não 
têm continuidade de propósitos 
e isto é muito grave. Mediante 
a continuidade de propósitos 
forma-se no ser humano um 
órgão novo. É preciso, porém que 
este órgão exista potencialmente 
e seja capaz de crescer.

Que órgão é esse? 
A Alma. E como se desenvolve?

De dois modos: 

1 - Você sofrendo 
deliberadamente.

2. Esforçando-se por seguir  
a voz da consciência.

Mas todo mundo sofre – 
dirão vocês. Muito bem. Mas, 
esqueceram-se de acrescentar 
que os sofrimentos e os prazeres 
têm chegado até vocês. Quando 
se sofre deliberadamente 
pressupõe-se certo grau de 
vontade, intervenção de energias 
espirituais de alto quilate. É 
vontade própria, expressão 
atímica. Todos sabem que o ódio 

é mau e que o amor é bom, como 
expressão da própria dualidade 
da vida. 

Sabemos que devemos amar 
os nossos inimigos. Sabemos, 
sim, estas coisas de memória, 
porém não podemos aplicá-
las simplesmente porque não 
temos a evolução necessária 
para levá-las à prática, de modo 
que a sociedade em que vivemos 
trama com o que denominamos 
de DEBILIDADE HUMANA, 
de qualidade lunar e esquece 
o princípio. Para SE SOFRER 
DELIBERADAMENTE É PRECISO 
TER A FORÇA DE SOBREPOR-SE 
AO SOFRIMENTO ACIDENTAL. 
E isto não significa fugir para 
o prazer, porque quem sofre 
acidentalmente também goza 
acidentalmente. É preciso 
sobrepor-se ao acidental. E isto 
só é possível mediante uma 
continuidade de propósitos, um 
claro entendimento de muitas 
coisas, muitas das quais a maioria 
da educação moderna ignora ou 
despreza.

Lindananda

Estamos numa época de aparente 
caos sobre o Globo Terrestre. 
Entretanto, teremos nova visão se 
olharmos para as Eras passadas 
e as transformações pelas quais 
a Terra e a humanidade vêm 
passando. Veremos que no 
dinamismo criativo de Deus – ou 
da Fonte Única – sempre estamos 
em expansão.

As expansões partem da própria 
consciência humana e também 
de todos os raios cósmicos 
da natureza. Diríamos que 
renovação é a palavra chave do 
Criador.

No tempo atual há uma 
aceleração ou expansão de toda 
a criação visível e invisível, mais 
densa ou sutil.

Terra, mares, reinos animais, 
vegetais e até o comportamento 
humano, tudo está em franca 
ebulição. 

As energias negativas densas e 
agressivas de todos os planos ou 
reinos aparecem mais. Mas elas 
apenas acordam com mais vigor 
e apressam a consciência dos 
seres vivos para uma mais rápida 
plenitude de vida desejada pelo 
Criador.

Por todas as Eras sempre vieram 
mensageiros mais evoluídos do 
que a massa humana, para nos 
indicar o caminho da Luz e da 
Paz. Pois essa é a natureza do 
Verbo que nos criou e nos dirige.

Hoje, são numerosos os grupos 

espiritualistas, filosóficos, 
ecológicos, científicos e 
paranormais que, gradualmente, 
vão se aproximando e 
descobrindo em tudo uma 
unidade que, se um dia foi 
desfeita, hoje precisa ser refeita 
para o bem de todos os reinos.

Sim, porque a Terra, nossa 
morada, precisa ser melhor 
conhecida, respeitada e até 
ajudada nesse evoluir conjunto. 
Amar o solo, as águas, plantas 
e animais é colaborar com uma 
vida mais plena e mais próxima 
de todo o bem universal. 

Célia Laborne Tavares 
Escritora, Jornalista e Poetisa

LUZ SOBRE A NATUREZA


