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A Paz é uma semente interior,
que depende de ser regada com Amor todos os dias,
para colher o Bem e a Verdade do fruto universal, transcendental, Divinal.
Sílvia Araújo Motta
BH/MG/Brasil

Se abrirmos os canais eliminando o Egoísmo receberemos, e
deixaremos que circulem os influxos Divinos. Praticaremos Amor
nas ondas da Sabedoria, e seremos Fortes para resistir aos atrativos das
benesses ilusórias. Fortes para responder aos desafios da vida, e garimpar
a felicidade que Deus disponibiliza a todos.
Klinger Sobreira de Almeida
Coronel PM-BH/MG/Brasil
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PREFÁCIO

UM LIVRO ESCRITO POR CORAÇÕES AMOROSOS
Cesar Vanucci*
Erigir o Ser como meta

Klinger Sobreira de Almeida

Radicalismo faz gerar rancores
Sílvia Araújo Motta

Essas pessoas valorosas que fazem parte do mundo invejável dos
corações amorosos! Quão fecunda é sua contribuição para a ediﬁcante
causa da construção humana!
Com seus ditos e feitos bebem inspirações nas fontes da sabedoria
humanística. Ajudam a conservar acesas a fé e a esperança em tempos
melhores para todos. E quando, então, além de tudo isto — como no
exemplo de Klinger e Sílvia, resolvem estampar em livro crenças e
vivências enriquecedoras, é que melhor e com maior nitidez se delineia
sua benfazeja condição de semeadores de bons frutos. Frutos que
permanecem, consoante a fala evangélica.
O livro Rastreando a verdade — crônicas, sonetos, acrósticos escrito
a quatro mãos entrelaçadas de amorosidades por Klinger Sobreira de
Almeida e Sílvia Araújo Motta, é uma proclamação de conﬁança no
destino superior do ser humano. Enfeixa, numa prosa escorreita e
agradável e versos impregnados de lirismo, reﬂexões substanciosas
sobre a aventura humana. No caso desta publicação, o trepidante jogo
da vida, com os atributos e imperfeições, falácias e criações inerentes
aos indivíduos e grupos comunitários, é visto sob enfoque harmonizado
com saberes de linha ﬁlosóﬁca transcendente. Ou seja, conhecimentos
de origem espiritual, remontando às nascentes límpidas e cristalinas da
jornada existencial. Fica bem visível, para os leitores identiﬁcados com
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os valores humanísticos e espirituais, que os autores se esmeram em
oferecer orientação e sinalizar rumo para várias candentes questões de
nosso inquietante cotidiano.
São impulsionados, na lida desenvolta da palavra, a explicar com
recomendações de caráter propositivo o signiﬁcado da vida. Percebese sintonia ﬁna entre aquilo que magistralmente verbalizam com uma
impecável manifestação de Raul de Leoni. Aquela em que o poeta nos
brinda com esta deﬁnição: «o sentido da vida e o seu arcano é a aspiração
de ser divino no supremo prazer de ser humano». A variedade dos
assuntos abordados, em narrativas que ganham às vezes feição de fábulas,
revelando dos autores estilo primoroso de contação de história, colocanos diante de um painel de revelações atualizadas sobre os desaﬁos,
padecimentos, angústias confrontados pela sociedade nesta etapa
perturbadora da marcha civilizatória. Para cada problema anotado, nos
diferentes capítulos da obra, lá está primeiro em prosa, depois em verso,
uma considera.ção, uma ponderação, um aconselhamento, calcados em
lições hauridas em plano consciencial elevado.
A posição dos autores pode sugerir, num que outro momento,
um propósito doutrinário. Laborará, todavia, em ledo engano quem
disso inferir tratar-se de exposição de ideias ancoradas em dogmatismo
rançoso. Na vibração dos esplêndidos conceitos expendidos, nas
aﬁrmativas peremptórias, revestidas de generosidade e espírito solidário
e cordial, avultam dois perﬁs contrapostos ao imobilismo social, ao
radicalismo ideológico, e que se exprimem num idioma ecumênico.
O prosador e a poeta sabem muito bem, trazendo da teoria para
a prática o soberbo pensamento de Bergier e Pauwels, que o espírito
humano é que nem o paraquedas, só funciona aberto.
O livro de Klinger e Sílvia é repleto de rutilantes conceitos. Os
aparelhos de percepção pessoal do leitor mais atento se incumbem, em
dados momentos de levá-lo a captar sons — diríamos — melodiosos entre
o que é propagado em prosa e repicado em versos. Aqui estão amostras
bem expressivas. Reportando-se ao «Caminho do meio», recomendado nas
prédicas dos Mestres, os autores assim se pronunciam, em prosa e verso:
«O caminho do Meio implica em desapego. Ter sem escravizar-se;
erigir o Ser como meta. Se o poder, a glória e a riqueza lhe acontecem,
atentar que estes não o acompanham ao ﬁnal da travessia fugaz.
Assim, não se inebrie; caso contemplado com as benesses do mundo,
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administre-as como posseiro de Deus, visando ao bem comum.
Alcançado o pico da trajetória humana, cabe-lhe erradicar o egoísmo e
o orgulho, e cultivar os valores da humildade e gratidão. Sim, gratidão
a Deus e ao próximo». [...]
«O Caminho do Meio — senda da felicidade — está sempre aberto
ao viajor terrestre. Seu acesso é factível à proporção que nos elevemos
consciencialmente».
Já o soneto interpretativo diz o seguinte:
“Caminho do Meio — A senda da Felicidade”
Há uma Verdade nesta Lei Regente/
do Criador na Luz, sem trevas/dores:/
— A Mão de Deus aberta em nossa mente/
é generosa ao mundo, tem valores./
Nada de extremos, pois a Mão luzente/
sábia se fecha ao Mal dos seus «senhores»/
não há ascensão do Ser na trilha e sente:/
— Radicalismo faz gerar rancores./
Errar, cair, sofrer, subir ao monte/
da evolução que ao homem faz crescer!/
Trilha do MEIO, livre-arbítrio traz./
Em Cristo, Buda, Okawa... bela Fonte:/
— A Fé no túnel faz Amor nascer./
Felicidade é senda para a Paz.
Mais dois, entre outros, sugestivos conceitos: «Humildade —
deﬂuente do Amor — é estágio de acentuada elevação consciencial.
...Todos que, na travessia terrena, chegaram à plenitude do êxito,
quaisquer que tenham sido seus campos de atuação, caracterizaramse pela humildade. Foram fortes moralmente e respeitados, mostraram
sabedoria e exerceram liderança». «Perseverança — Estrela Guia do
ÊXITO. A assimilação da perseverança, como valor de caráter, deve
compor o espectro educacional do indivíduo a partir da infância.
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Se assim for feito, estamos forjando cidadãos para a vida. Seres humanos
úteis na construção de uma humanidade de elevado nível consciencial.
Seres que, tendo por estrela-guia o êxito, não fogem, não fracassam,
nem se corrompem».
Em página que toca fundo a emoção, Klinger faz registro
enternecido à memória de sua mãe Nelsina, «supermulher, sustentáculo
do lar», descendente da etnia Puri.
Sobre os autores importa salientar ainda ser ele, Klinger, militar
aposentado no posto de Coronel da respeitada Polícia Militar de Minas
Gerais, com irrepreensível folha de serviços no exercício de relevantes
funções de comando; membro e ex-presidente da Academia João
Guimarães Rosa da PMMG; conferencista renomado, autor de obras
técnicas, vinculadas à formação proﬁssional, e de trabalhos literários
bastante apreciados; em suma, um intelectual de presença refulgente
no cenário mineiro.
Sílvia, sua esposa, educadora é ﬁgura de realce nos meios culturais
graças à sua condição de romancista, poeta, poliglota, artista plástica,
compositora, com atuação em trabalhos sociais. É aclamada como
autora de mais de dez mil poemas-acrósticos e de quarenta e sete livros.
É fácil depreender, pelo enunciado, que a história de vida dos
escritores e o conteúdo de sua obra comportam referências enaltecedoras
de maior amplitude, sem qualquer vislumbre de dúvida.
Acontece, porém, que no prefácio de um livro não deve passar
tão somente de simples «tira-gosto» ou «aperitivo» antecedendo —
como sucede agora — lauto e apetitoso banquete de ideias. Pelo que,
vou parando por aqui. Ocorre-me tomar emprestada recomendação de
Santo Agostinho sobre um livro de sua especial apreciação:
Tolle, lege.
Concluo, então, o prefácio do livro de Klinger e Sílvia, dizendo:
Pegue-o e cuide de lê-lo.
*Presidente da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, membro do
Instituto Histórico e Geográﬁco de Minas Gerais, sócio fundador da Academia
de Letras do Triângulo Mineiro, sócio fundador e ex-presidente da Academia
Mineira de Leonismo.
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INTRODUÇÃO
por Klinger Sobreira de Almeida

Ao longo da travessia humana, neste percurso transitório da
Alma em sua viagem cósmica, vamos constituindo um acervo de
conhecimentos: as lições dos genitores e mestres que cruzam nossa
caminhada, a experiência produto dos entreveros do cotidiano (ora
vitórias, ora atropelos, ora derrotas...), o extrato do pensamento dos
filósofos e iluminados que nos deixaram mensagens imperecíveis...
Há mais ou menos cinco anos, já aos 75 e uma vocação incoercível
para a escrita, resolvi, numa abordagem singela dessa geografia da travessia
humana, elaborar e difundir aos amigos do Brasil, algumas crônicas (ou
artigos!), enfocando o cotidiano ora com falácias, ora com verdades, ora
acontecimentos de alguma relevância. Foram quase 200 temas.
A professora Sílvia Araújo Motta, minha companheira de todas as
horas, no esplendor de seu pendor poético, vem associar-se aos meus
escritos, enriquecendo cada tema com versos alusivos.
Por impulso e apelo de dezenas de leitores, decidimos publicar,
selecionando-os, parte desta modesta produção literária em prosa e verso.
Brindou-nos com o prefácio o jornalista Cesar Vanucci —
respeitado intelectual e Presidente da AMULMIG. O Acadêmico
Ozório Couto privilegia-nos com o textos das “orelhas” e poema na
quarta capa”, além de ser o editor.
Sílvia complementa esta apresentação explicando a composição
do livro em suas séries de FALÁCIAS DA VIDA e do que denominamos
RASTREANDO A VERDADE, detalhando o conteúdo dos SONETOS
e ACRÓSTICOS.
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por Sílvia Araújo Motta

Exatamente no dia sete de julho de 2015 li a primeira crônica
de Klinger sobre a FALÁCIA das duas vertentes entre o Ter e o Ser, que
podem ser direcionadas à solidariedade, fraternidade e à promoção do
bem comum. Fiquei tão empolgada que, naquele mesmo dia, escrevi
o NONETO-POÉTICO número 17, inserido no SONETO clássicointerpretativo, que está publicado nesta obra, sementeira de nossa
convivência no lar, de confidências liíteroculturais. A partir daquele dia,
passamos a compartilhar todas as nossas produções em prosa e verso,
via correio eletrônico, com familiares e pessoas amigas.
Na primeira parte, nas FALÁCIAS DA VIDA, a interação reflexiva
com as crônicas está composta por quinze acrósticos. O acróstico tem
sua origem desde os séculos IV e V. É uma composição em verso, rimado
livremente ou não; impõe um conjunto de letras iniciais, mediais, cruzadas
ou finais, com leitura vertical ou diagonal e muitas vezes forma uma palavra
ou frase. Publiquei mais de dez mil acrósticos.
Na segunda parte, para estas crônicas RASTREANDO A VERDADE, a
interação é apresentada em mais de uma centena de sonetos decassílabos,
isto é, cada verso tem dez sílabas com sons fortes em 14 versos, distribuídos
em dois quartetos e dois tercetos. A acentuação rítmica na [sexta sílaba]
permite realizar uma [cesura] na declamação do verso, tornando-o mais
versátil e melódico. O verso heroico apresenta sílabas tônicas nas
posições 6 e 10, obrigatoriamente, tendo mais uma ou duas sílabas tônicas
complementares. O verso sáfico tem sílabas métricas na 4ª, 8ª e 10ª sílabas.
Os sonetos nesta obra, quase todos, são sáficos-heroicos, compostos à
moda de Camões (Portugal) e de Francesco Petrarca/Itália. (1304-1374).
Em cada verso, destacam-se as sílabas métricas na 4ª, 6ª, 8ª e 10ª sílabas.
Dentro de cada soneto está incluído o Noneto em verso, recriado por mim.
Noneto-Poético-Teatral traz o Coro nos Versos 1,5,9,12,14 nas cinco rimas
[A,A,B,C,C]. Rima dos SOLOS do Noneto:
BAB-BAB-DC-C [Noneto é formado por nove versos 2,3,4-6,7,810,11-13].

21

22

Rastreando a verdade

Vale ressaltar que em sua origem, o Noneto-Musical foi criado por
Heitor Villa Lobos.
Usei também o verso Pentâmetro Iâmbico, com tonicidade em todas
as sílabas pares, num misto entre heroico e sáfico.
Na página 113, da edição de 1905, no Tratado de Versificação de
Olavo Bilac e Guimarães Passos de 345p. afirmam que “A tradição quer
que o último verso do soneto seja sempre uma Chave de Ouro, encerrando
a essência do pensamento geral do tema da composição.”
Leio com facilidade, os inúmeros sonetos italianos de Petrarca.
Domino bem a leitura dos incontáveis Sonetos ingleses de Shakespeare,
da edição de 1.609, sabendo que ele, não usa a forma italiana petrarquiana,
nem camoniana e posso afirmar que não existem traduções integralmente
fiéis em poesia de forma fixa.
O poeta Vasco de Castro Lima, na página 87 de [O Mundo Maravilhoso
do Soneto, de 1.104 p.] afirma: “A máxima vitória conquistada pelo soneto,
como mensagem de amor, foi do célebre soneto de Aléxis-Félix Arvers
(1806-1850), traduzido em mais de quatrocentas versões e traduções, em
inúmeros idiomas. É uma prova evidente de que a poesia significa, antes de
tudo, a expressão maior da alma humana.”
Considero-me repentista, enamorada do soneto clássico, “com
intuição nas asas prestes a voar.” O Soneto é imortal! Sua estrutura lembra
uma construção artística, que exige o trabalho engenhoso do artesão
habilidoso, dizia Victor Hugo e Theóphile Gautier nas palavras de Olavo
Bilac: “Realça os contornos, aprimora e lima.” “A perfeição é impossível,
não só no soneto, mas em tudo, na vida. Perfeito, só Deus.” O Sonetista
José Maria de Herédia, parnasiano, foi o “mais perfeito sonetista de todos
os tempos” ... Gastou dez anos, polindo o primeiro soneto de sua autoria.
Cândido Jucá Filho escreveu: “O Soneto atingiu com Camões, Bocage e
Bilac a sua máxima capacidade de expressão da alma artística. Talvez
Bocage foi, ao seu tempo, o maior poeta lírico do mundo”. Otto Lara
Resende afirma que “desde o século XIII, o Soneto é a bem dizer, a carta
de identidade de um poeta”.
Muitos apontam o Soneto como a mais difícil das formas de poesia;
mas um soneto de fato é muito difícil de se conseguir. Agostinho de Campos,
sempre dizia: “As regras do soneto são o ponto de partida, mas o ponto
de chegada chama-se obra-prima. Em 1987, Vasco de Lima declarou: “O
soneto é o sol de poesia, que surgiu na Idade Média.”
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Em evidência nos séculos XVI–XVIII, o soneto perdeu seu prestígio
no romantismo, mas voltou entre parnasianos e simbolistas; sobreviveu no
modernismo e, ainda hoje empolga, o estro dos GRANDES POETAS.
Aos poetas atuais, também depreciadores e apedrejadores do
Soneto, é lícito contradizerem-se uns aos outros ou a si próprios, tanto em
diferentes poemas quanto no mesmo poema. Amadeu Amaral, em 1920
escreveu: “Somente os maus poetas consideram tortura, as ideias nas
grelhas do verso”. Palavras de Bilac, o Príncipe dos Poetas Sonetistas:
“O verdadeiro poeta, que possui engenho e arte, inspiração, argúcia,
criatividade e, atende sua intuição transcendental, com persistência e
humildade, procura cada vez mais, aprimorar seus conhecimentos para
concluir a forma artística de um soneto.”
Parece que é mesmo definitivo o soneto em minha vida! O
SONETO, pois, não tem idade e o amor também. Os séculos que o soneto
conta de existência, não pesam sobre sua presença entre os grandes
SONETISTAS. O soneto aproximou-me do cronista Klinger Sobreira de
Almeida. Há quase seis anos, estamos casados. Já completei setenta
anos de vida ativa e ele, aos oitenta, continua firme nos dias de hoje,
escrevendo suas crônicas e dentro dos excelentes temas que ele escolhe,
cá estou a produzir um soneto clássico. O mínimo que posso dizer é que
temos uma vida e saúde invejáveis. A literatura e a música ocupam grande
parte das horas de nossos dias.
Na terceira parte desta obra, apresentamos homenagens especiais,
em prosa e verso. Aqui, também posso dizer: Obrigada, Kerido K, nossa
paixão pelas letras é literatura pura, aclamada e vivenciada por nós. Há
livros em todos os cômodos de nossa casa! Uma verdadeira biblioteca e
enorme discoteca! Demos graças a Deus!
Aos leitores, antecipadamente, agradecemos pela acolhida e atenção.

Ver autora: https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=3146
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PRIMEIRA PARTE
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FALÁCIAS DA
VIDA HUMANA
INTRODUÇÃO AO TEMA

Falaz, diz o dicionário de Houaiss, é o que engana, frauda, ilude...
Falácia, por decorrência, conota a qualidade do que é falaz.
Falácias da vida humana são as mentiras, as felonias, os enganos,
as fraudes, as ilusões... Enfim, as inverdades e/ou crueldades que, ao
longo da travessia humana, nos guiam por linhas tortas, ou balizam
nossa caminhada por veredas trevosas, muitas vezes, ou quase sempre,
com aparência e roupagem ou fantasia de verdade.
As falácias empolgam o Ego, submetem-no a incoercível atração,
e o ser humano se curva, e, tal qual o personagem lendário de Homero,
deixa-se levar pelo “canto da sereia”. Torna-se, então, um escravo, um
cego moral, percepção e mente agrilhoados.
No decurso dos séculos, alguns luminares, mestres incontestáveis
– Sócrates, Khrisna, Buda, Jesus Cristo – nos anunciaram a verdade,
mostraram-nos o caminho. Aliás, este último, dando-nos a mensagem
da Boa Nova, foi bem claro: “Conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará” (Jo 8:32). Sim! Só a verdade liberta. O inverso é escravidão.
Conhecer a verdade! Quão difícil é ao ser humano, ainda andarilho
cósmico de baixo nível consciencial, desvendá-la, embora ela tenha sido
dita, divulgada e inspirado grandes religiões! Mas por que essa dificuldade?
Porque a verdade, no dizer do vulgo, é crua e nua. Não dispõe de marketing
que emoldura e embeleza artificialmente; não acena com ilusões e
prazeres. Para alcançá-la, avançando pelas trilhas que lhe chegam – ínvias,
escarpadas, pedregosas, estreitas... – alguns atributos, que temperam o
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caráter rijo, se impõem: esforço, dedicação, fortaleza, persistência, foco e,
sobretudo, renúncia e resistência às ofertas inebriadoras que nos assediam.
Recorrendo ao pensamento de Gibran, poderíamos vislumbrar
a busca da verdade como uma progressão alada do Ego vulgar ao
Eu superior, o que possibilitará descortinar a luz distante – a luz da
liberdade e o seu chamamento. Todavia, no torvelinho mundano, não
é fácil levantar o voo. Há barreiras fortes e rijas: As Falácias da Vida
Humana. Estas, recheadas de apegos e desejos, são armadilhas que,
oferecidas com a suavidade envolvente do “canto da sereia”, atraem o
Ego vulgar, seguram-no imobilizam-no e fazem-no resistente rumo ao
patamar da verdade, o sítio da libertação.
Nesta série de artigos em sequência – reflexões que compartilho
com amigos (as) e pessoas de espírito aberto – focalizarei, na minha
visão da vida, as falácias mais evidentes.

ENTRONIZAR O TER... EM DETRIMENTO DO SER

Narra a lenda que Alexandre Magno, às vésperas da morte, convocou
seus Generais e recomendou-lhes: 1º) Meu corpo será conduzido pelos
médicos mais eminentes do império; 2º) Minhas mãos, desnudas e vazias,
colocadas fora do esquife; 3º) Toda riqueza que acumulei, jogada à beira do
caminho. Os fiéis guerreiros, perplexos, exclamaram: — Mas, majestade!
– E Alexandre explicou: Isto é uma lição de vida. A morte é inexorável;
chegada a hora, não há medicina que a evite; quando aqui aportei, vim de
mãos limpas, e assim retorno à pátria espiritual; e, finalmente, as riquezas
materiais, ilusórias, não têm serventia neste retorno.
TER – natureza quantitativa é possuir bens, poder, honrarias...
SER – natureza qualitativa – significa elevação consciencial/moral, lei do amor.
“A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida...”
– Art. 2º, CC. Do nascimento ao perecimento do corpo físico (morte),
faz-se a travessia terrena num lapso de tempo fugaz diante da eternidade.
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O certo é que, entre o “nascer” e o “morrer”, cada um, no seu livre-arbítrio,
guiar-se-á conforme sua consciência.
No início, o Ego humano – a face vivencial da personalidade – se
depara com as duas vertentes: o TER e o SER. Qual a opção? Ambas!
Aquele, compondo a tessitura da vida, é o instrumento necessário, mas
acessório e perecível. Este, o fundamento, a essência que cristaliza e
promove o avanço da Alma (a força motriz da Vida).
O TER, atrelando-se ao SER, segue-lhe os ditames morais/
espirituais, e sublima-se nas quantidades que possui. Riqueza e Poder são
direcionados à fraternidade, solidariedade e à promoção do bem comum.
Acontece, no entanto, que a humanidade – privilegiada pela
abundância da natureza – contém bolsões de imperfeição moral. A
maioria, confrontada com as benesses ilusórias do TER, cai na armadilha.
Deixa-se levar pelo Egoísmo (Ego inflado) e, ao invés de possuir, torna-se
possuído. Quer poder e honrarias por uma questão de vaidade, ou para
pisotear o próximo. Ambiciona acumular riquezas, mesmo que não lhe
tenham destinação, pelo prazer egoísta de possuir. Nisto, isola-se do SER.
A atual situação da humanidade é decorrência do baixo nível
consciencial da maioria. De um lado, as chamadas elites econômicas
e políticas a acumular, desvairadamente, poder, honrarias e riqueza,
concentrando esta, em especulações e estratégias fora da ética, quando não
eivadas de corrupção. De outro lado, na esfera inferior, os despossuídos,
excluídos da posse. Parte deles curte, no íntimo, inveja, raiva, revolta...
Quando podem, vingam-se, extrapolam-se em gestos tresloucados de
terrorismo, ou na rotineira delinquência. Os primeiros – privilegiados
em posses – morrendo, nada levam, exceto o egoísmo. Os segundos –
camada de baixo – os sentimentos negativos que cultivaram. Ambos os
segmentos, retornando à pátria espiritual, sustentam penosa carga que
lhes dificultará a marcha cósmica. Perderam a oportunidade!
Entronizar o TER é uma falácia. Opção correta: entronizar o
SER, atrelando-lhe o TER. Assim, a travessia humana constituirá uma
ascensão moral/espiritual.

29

30

Rastreando a verdade

TRILHA DO LÍDER CRONISTA
KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA
Soneto nº 5970

A nau da vida aporta em mar fecundo,
onde as FALÁCIAS vão mostrar a rota
com remos largos, podem ver o mundo
no bem-estar, anseios de uma frota.

[-Coro: RIMA ( A )]
{-Solo: 1-flute:}
{-Solo: 2-oboé :}
{-Solo: 3-piano:}

As esperanças brotam lá do fundo,
enquanto voa ao céu, feliz gaivota,
que só quer SER...atrela o bem profundo
ao TER que é neutro, tem prazer, anota.

[-Coro:RIMA ( A )]
{-Solo: 4-saxophone:}
{-Solo: 5-clarinet:}
{-Solo: 6-harp:}

No mar dos anos, lemos garra...em história!. [-Coro: (RIMA ( B )]
Conhecer Klinger é encontrar saber:
{-Solo: 7-bassoon:}
— Ler sua Obra faz reter memória!
{-Solo: 8-xylophone:}
Na Travessia Humana dá lição
transcendental supera até o poder:
— Na Liderança há Paz, Coragem, Ação.

[-Coro:RIMA ( C )]
{-Solo: 9-tambor:}
{-Coro: RIMA ( C )}

Parabéns, tens uma Peça Teatral!

Metodologia:
Noneto-Poético-Teatral nº 17 – Soneto nº 5970 //
Clássico-sáfico, heroico; com sílabas fortes//
na 4ª, 6ª, 8ª; 10ª sílabas Rimas: ABAB, ABAB,CDC, EDE;
Noneto com 9 solos: jogral-teatral-toante-cantante-poético.
(Noneto musical criado por Villa Lobos)
(Noneto poético adaptado por Silvia Araújo Motta)
Mensagem no 14º Verso( Último do segundo terceto).//
Belo Horizonte/MG/Brasil, terça-feira, 7 de julho de 2015.
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DINHEIRO TRAZ FELICIDADE
Klinger Sobreira de Almeida

Um Rei soberano absoluto, detentor de riquezas incalculáveis e
fabuloso harém – mergulhou, certo dia, em profunda depressão. Nada o
reanimava. Chamados os sábios do império, um deles deu o norte: Se o Rei
vestir, pelo menos por um dia, a camisa de um homem feliz, será agraciado
com a cura de seu mal. Os áulicos se movimentaram pelo vasto território.
Inquiriram milhares, mas em vão; todos apresentavam uma fissura que
impedia a felicidade. Já desanimados e retornando frustrados, depararam
com um humilde camponês que lavrava a terra. Questionaram-no, e ele
respondeu: Sou um homem feliz. Planto, colho e distribuo. Fortaleço-me
nas dificuldades. Tenho a compreensão e o apoio da família. E Deus vela por
mim. Os mensageiros, em aprofundadas verificações, inclusive no tosco
barraco, regozijaram-se: haviam encontrado um homem feliz. Trocariam
sua camisa por muito ouro e levá-la-iam ao soberano. Porém, a surpresa!
Quando lhe pediram a camisa, o camponês, simploriamente, disse: — A
cobertura de meu dorso é a natureza. Não tenho camisa.
Muitos fazem do “dinheiro” seu foco de vida, o objetivo a
alcançar na travessia terrena. Ter muito... Acumular, criando um
tesouro que permita comprar tudo – o tangível e o intangível.
Dinheiro para dar vazão a todos seus apegos e desejos mundanos. É
a consagração do “Ter” em detrimento do “Ser”. E, nesse desiderato,
o fim justifica os meios. Então, colocar a inteligência na linha da
esperteza ou, como diz o vulgo, passar a perna no vizinho, ou no
mundo... Massacrar quem interpuser. Porém, não só isso! A ânsia
pelo dinheiro – a ganância, a cobiça... – leva à delinquência de
toda ordem: tráfico de drogas, fraude nas práticas comerciais ou
na manufatura, inclusive de remédios e alimentos, o despudor da
corrupção, a especulação financeira trevosa...
São felizes esses que se ativeram tão somente ao “Ter”? São
felizes os que usaram a inteligência, às vezes privilegiada, para
se locupletarem em dinheiro e mais dinheiro, adquirindo bens
fabulosos, ou escondendo os ganhos ilícitos em paraísos fiscais?
Não! É a resposta cristalina. Para tanto, basta que, abrindo nossas
janelas ao mundo, tomemos conhecimento da vida de alguns
milionários mergulhados no tédio que, não raro, leva ao suicídio;
que, olhando os acontecimentos recentes e atuais, vejamos o triste
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e vergonhoso destino de “alguns ricaços” atrás das grades, ou de
infelizes executados na Indonésia por tráfico de drogas.
Na verdade, o dinheiro – entendido em toda extensão do que ele
possibilita – é um instrumento neutro. Não é virtuoso nem mal. Não
traz felicidade nem infelicidade. É o homem, com seu modus operandi
de aquisição e uso, que constrói sua felicidade, ou sua infelicidade.
Quem se escraviza ao TER faz do dinheiro seu inferno de
infelicidade. Quem faz do SER sua estrela-guia, torna o dinheiro
instrumento de promoção do bem comum. Faz seu céu de felicidade e
estende-o ao próximo.

DINHEIRO É INSTRUMENTO NEUTRO
Acróstico-reflexivo nº 6005

D
I
N
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O

[Dinheiro traz felicidade] somente pelo TER?
Imediata é a resposta dos vários ricaços:
Não!-Porque é apenas o instrumento neutro!
Homem no [modus operandi] de aquisição
E uso é que irá [construir sua felicidade ou
Infelicidade]. Pode-se ver a insatisfação
Revelada por [executados por tráfico de drogas,
Ou mergulhados no tédio] e suas consequências!

E

Em muitos casos de fraudes e corrupção são
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Identificados os que colocam o dinheiro,
No foco da vida, nesta travessia terrena;
São muito apegados aos desejos imediatos,
Transitórios, desnecessários nos excessos;
Retrocedem ao arrependimento tardio, dão
Um passo atrás, pois se esqueceram de SER!
Milionários empobrecidos fazem suas queixas
E reconhecem que os gastos foram exagerados,
No tempo que deveriam poupar para o futuro,
Tampouco não ajudaram os menos favorecidos,
Ou melhor, no egoísmo não tiveram solidariedade.
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Nos valores terrenos...temos a {consagração do TER
Em detrimento do SER} que solicitam o equilíbrio de
Um ser humano, bem dentro de suas possibilidades.
Ter DINHEIRO é ter um instrumento para ser FELIZ
Refletido o interior de quem planta, colhe e reparte
O bom FRUTO adocicado com sabor da VERDADE.

DETENTOR DO PODER... DONO DA VERDADE!...
Klinger Sobreira de Almeida

Dois vetores, que se encontram num ponto da trajetória cósmica,
balizam a evolução espiritual do Ser Humano: O vetor conhecimento,
de ordem intelectual; e o consciencial, de ordem moral. Naquele, a
evolução tem sido fabulosa; neste, a progressão lenta e incipiente, ainda
rasteja. A humanidade, mais de sete bilhões de seres, é presa, em sua
maioria, pelo egoísmo. O mais forte e abastado continua pisoteando o
próximo. Matando de forma bárbara. Roubando. Fraudando...
Há quase três mil anos, o sábio chinês – Yang Tschou – alinhou,
dentre as quatro coisas que escravizam o homem, o PODER, ou a cobiça
por cargos e títulos.
Poder, num enfoque bem linear, é ostentar condições
institucionais, funcionais e/ou hierárquicas para formular diretrizes e
planos, ordenar, mandar fazer, movimentar pessoas e recursos, aprovar,
controlar, premiar, sancionar .... Exerce-se, direta ou indiretamente,
sobre pessoas. E decorre de fatores diversos: políticos, econômicos,
religiosos, hereditários, legais, costumes, protecionismos etc.
O poder, concedido a uma pessoa, não lhe é imanente; ao
contrário: transitório e fugaz. O detentor do poder não “é” o poder;
“está” no poder. Porém! Qualquer que seja a esfera, o quanto é difícil
esse entendimento aos indivíduos de baixo nível consciencial. Estes,
ascendendo ao patamar do poder, inebriam-se, são “mordidos pela
mosca azul” e, então, julgam-se mais fortes, mais sábios e acima dos
mortais comuns.

33

34

Rastreando a verdade

Na seara do macro poder, encontramos os ditadores de alguns
países latino-americanos, africanos e asiáticos, que se consideram
a encarnação do poder. Aqui, no rés do chão, deparamo-nos como
muitos “tiranetes de aldeia”, que empolgam cargos políticos, diretorias
de organizações, chefias burocráticas, gerências, supervisões etc. E o
pior: o ocupante do poder – dependendo de sua força, do ânimo para
eternizar e da lábia em iludir – encontra os áulicos que o rodeiam, que
formam uma corrente instransponível, e o incensam. Via de regra, esses
infelizes detentores fugazes do poder, inebriados, ou até enlouquecidos,
passam a praticar violência contra aqueles que ousam contrariá-los e se
julgam, no mínimo, DONOS DA VERDADE. E nessa veleidade tola,
sua roda aplaude, levanta loas: —“V. Exa. é sábio; sempre acha a melhor
decisão; escolhe o caminho da felicidade...”. O idiota, fantasiado e
iludido, acredita-se o suprassumo da sabedoria, e sua falácia prossegue
até que, em determinado tempo – e isto é infalível! – o poder lhe esvai,
e sua miragem interior se desmorona.
O poder, que encerra perigosa armadilha, é concedido à pessoa
como prova e ônus. É dádiva que emerge, ao longo da travessia
humana, para o exercício do amor; semeadura da boa semente;
promoção da dignidade humana e do bem comum. É, portanto, se
bem usado, instrumento de ascensão espiritual. Esta compreensão,
todavia, só é assimilada por aqueles que alcançaram, além do
conhecimento, um elevado nível consciencial. Enquanto isto, a
humanidade há de conviver – e penar! – com os tiranos e tiranetes
(Donos da Verdade), e seus áulicos.

O PODER É TRANSITÓRIO E FUGAZ
Acróstico-reflexivo nº 6004

O

O ser humano tem dois vetores

P
O
D
E
R

Pontuados na trajetória cósmica: de
Ordem intelectual-Vetor Conhecimento e
De Ordem moral-Vetor Consciencial.
Estar no Poder, pode inebriar seu detentor,
Razão, que o leva ao egoísmo e violência;
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É
E

É nessa hora que a falácia aparece e

T
R
A
N
S
I
T
Ó
R
I
O

Traz o desmoronamento do que se esvai;
Rodeado de áulicos que produzem ilusão,
Ao ponto de formarem a corrente da força,
Na prática da violência contra os que
São contrários às determinações feitas;
Iludidos e empolgados os Donos da Verdade
Tornam-se enlouquecidos e reconhecidos:
Os loucos DITADORES, são encarnados na
REALIDADE, são cegos, idiotas, tolos e...
Infalíveis no autoconceito sentem-se aplaudidos;
O{PODER que encerra perigosa armadilha

E

É concedido à pessoa como prova e ônus... }

F
U
G
A
Z

Finalmente, se bem usado, o PODER pode ser
Um instrumento para {promover o bem comum}
Garantir a { promoção da Dignidade Humana. }
Ascensão Espiritual requer {além do Conhecimento}
Zelosa assimilação pelo {elevado nível Consciencial}

À VIOLÊNCIA!... OPÕE-SE À VIOLÊNCIA
Klinger Sobreira de Almeida

Violência igual ou maior! Seria esta a via correta?
Antes da resposta, e sem qualquer viés de proselitismo de crença, eis
a visão de algumas correntes espiritualistas: A Terra é planeta de provas/
expiações. Nela, têm aportado, ao longo dos milênios, Espíritos devedores,
recalcitrantes, verdadeiros calcetas afeitos às práticas do mal. Uns evoluem
com certa celeridade, ou gradualmente; outros, não: caminham, tropeçam,
rastejam, levantam-se... E essa trajetória cósmica da Alma explica certos
porquês da marcha evolutiva da humanidade pelo eixo da violência.
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A violência é uma herança do “olho por olho, dente por dente” –
Código de Hamurabi – consagrado em Êxodo 21: 23-25. Primitivismo
bárbaro! Que foi e, infelizmente, ainda é regra entre indivíduos e povos.
Daí, apenas em rol exemplificativo: (1) as ondas de guerras cruentas e
carnificinas que sinalizam a trajetória civilizacional; (2) a vigência, em
muitas nações, do modelo de sanção penal que adota o castigo corporal
e/ou a pena de morte; (3) a persistência terrorista que não distingue
alvos na sua sanha destrutiva (4) a estruturação de grandes corporações
do crime organizado em âmbito local e internacional; (5) a usança,
em certos países, pelas forças da ordem, de tortura, para investigar, e
execução, pura e simples, de delinquentes (6) a eclosão de linchamento
de suspeitos sob aplausos populares; (7) o modelo da vias de fato,
que costuma degenerar em assassinatos recíprocos, como solução de
conflitos entre famílias ou pessoas. E muito mais!...
Violência gera violência. Propaga-se em espiral ascendente. O
ciclo – que se agiganta, expande e reverte – não resolve os problemas
localizados nem globais, como a história no-lo mostra à exaustão. Ao
contrário, agrava-os, acarreta sofrimentos atrozes, tragédias e traumas.
E o quadro de situação do mundo hodierno o demonstra.
Então, a resposta: À Violência... Opor Violência Igual (ou Maior) é
a via incorreta. Os Espíritos iluminados vêm, pari passu com o caminhar
da civilização, nos alertando sobre a Lei do Amor que rege a vida; e que,
contrariá-la, gera desordem, atraso evolutivo. Lá atrás, em séculos pretéritos
a.C., as lendas védicas exibem Krishna enunciando que o homem de bem,
ao ser abatido pelos malvados, há de ser como o sândalo que perfuma o
machado que o corta. Cristo pregava, e a mensagem ficou cristalizada, que
o ciclo da violência se rompia: retribuindo-se o Mal com o Amor.
Apesar dessas luzes, parcela minoritária da humanidade, incluindo
líderes de nações – numa incrível idiotia mental – continua alimentando
e incentivando o ciclo da violência. Porém! Uma esperança! Há líderes de
Estado, religiosos e personalidades influentes que querem quebrar o ciclo. E
um deles, o Presidente da nação que lidera o mundo – Barack Obama – em
recente pronunciamento no Pentágono, referindo-se à luta contra o Estado
Islâmico, enunciou uma nova postura: “Ideologias não são derrotadas por
armas. São derrotadas por melhores ideias.” Nessa linha, uma clareira de luz
se abre e, quem sabe, a falácia será sepultada nos dejetos da história.
O Ser Humano anseia por Justiça, Paz, Harmonia e Amor.
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À VIOLÊNCIA!... OPÕE-SE À VIOLÊNCIA
Acróstico-reflexivo nº 6003

V
II
O
L
E
Ê
N
C
II
A

V FALÁCIA sobre VIOLÊNCIA,
Instiga o raciocínio a buscar
O Conhecimento espiritualista
Ligado às consequências do mal.
Em trajetória cósmica explica,
Na EVOLUÇÃO da HUMANIDADE
Complexa marcha da civilização:
Indivíduos e povos buscavam
A Solução de conflitos, na violência.

G
E
R
A

Guardada a má experiência do passado,
É certo que: {Violência gera violência}
Revelada no sofrimento comprovado:
A Liderança positiva à LUZ da Sabedoria

V
II
O
L
E
Ê
N
C
II
A

Valoriza novas posturas nesta existência;
[Ideologias são derrotadas por melhores ideias]:
O uso da arma não é necessário. É VERDADE!
[LEI do AMOR é que deve REGER a VIDA.]
ESPERANÇA: [A falácia será sepultada
Nos dejetos da História] que a encerra;
CRISTO pregou a PAZ, o AMOR e o PERDÃO.
Importante é saber que [O Homem anseia por
Amor, justiça, harmonia] e compreensão na terra.
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TIVE SORTE!...FUI AZARADO!...

Incursionando na seara metafísica, eis revelações do Além: cerca
de 28 bilhões de Espíritos na crosta terrestre. Destes, mais de sete
bilhões estão encarnados, ou seja, Almas que, força motriz de um
corpo humano, fazem a travessia, cumprindo provas, submetendo-se
às necessárias expiações ou, ainda, em ação missionária. Enfim, todos,
viajores terrestres, que obtiveram a oportunidade tanto de resgatar
débitos pretéritos, alguns terríveis e dolorosos (já pensaram em
personagens novos que foram, no passado, Gengis Khan, Stalin, Hitler,
resgatando dívidas!), como de se aperfeiçoarem na jornada evolutiva.
Nesse sentido, na impulsão da potência divina que cada um traz
dentro de si – e todos têm essa centelha! – o Ser Humano, usando o livrearbítrio, constrói seu destino, pensando, realizando e fazendo acontecer.
Pensamentos positivos – boas semeaduras para o porvir! –
desenham, no campo psíquico, tudo aquilo que vai desembocar em
ação benfazeja e construtiva. A colheita far-se-á sadia e abundante, não
só para o semeador, mas, e principalmente, para a humanidade.
Pensamentos negativos, a reverso, criam uma psicosfera trevosa,
e nesta se delineiam ações destrutivas em todos os campos. Faz-se,
enfim, uma semeadura má, cujas consequências o futuro evidenciará
de forma dramática.
“A semeadura é livre, mas a colheita, obrigatória”. Verdade
irretorquível. Semeadura boa, colhem-se frutos sadios. Semeadura
má, venenosos.
Quando olhamos ao nosso redor, deparamo-nos com pessoas e
famílias seguindo a trilha do êxito. Tranquilas, serenas, bem sucedidas.
Sabem enfrentar problemas cruciantes, redirecioná-los ou revertê-los.
Constroem. Têm fé. Sempre acesa a chama do otimismo e da esperança,
fazem da vida um hino de fraternidade, solidariedade e amor. Estes –
débitos resgatados, talvez! – souberam semear, e colhem.
Em oposição ao cenário, existem outros quadros. São pessoas e
famílias, e até comunidades, em permanente desagregação física, moral
e social. A paisagem é de pobreza, fracassos, doenças e tragédias. Alguns
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conseguem emergir das trevas e encontrar a luz. Outros, não. Dizemse azarados... Tudo que fazem dá errado. E, no bojo da inveja, falam
da sorte dos vizinhos felizes; reclamam falta de solidariedade. Alguns
blasfemam: Deus tem sido cruel comigo! O mundo é algoz! Todos me
perseguem! Estes – pessimistas e sem esperança – estão colhendo o que
semearam. E pior: permanecendo no caos, não sabem separar o joio do
trigo. Se soubessem, emergiriam do atoleiro.
Em suma, não existe acaso. Nem sorte. Nem azar. Tudo falácia!
Cada um é responsável pela encomenda que recebe: pobreza, fracasso,
doenças etc. Despachou-a no pretérito distante, deu-lhe o endereço, e
ela lhe vem. É a Lei da Retribuição. Ação v. Reação. Causa v. Efeito.

JORNADA EVOLUTIVA TERRESTRE
Acróstico-reflexivo nº 5991

J
O
R
N
A
D
A

Já faz parte do meu crescimento pessoal,
Obrigatória leitura dos textos [Falácias].
Reflexão especial, recebo no pensamento:
[Não existe ACASO. Nem SORTE. Nem
AZAR. Tudo é FALÁCIA.] Vale pensar nisso!
Diante da travessia humana a verdade
Aponta:[A semeadura é livre, mas a colheita

E
V
O
L
U
T
II
V
A

É obrigatória],natural, [se for má, terá frutos
Venenosos e se for boa terá frutos sadios.]
Otimismo e Esperança, no resgate tem valor:
Lindo [ Hino de Fraternidade, Paz e Amor.]
Um livre-arbítrio que conduz à Solidariedade
Traz produção:[ação benfazeja e construtiva]
Inserida na PSICOSFERA: ALMA-Princípio da vida,
Validade da fotosfera psíquica, bem consciente:
A JORNADA terrestre é a REALIDADE EVOLUTIVA.
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CINISMO!... ATITUDE PADRÃO

Atitude é inerente ao indivíduo – a maneira como ele se relaciona
com a vida social e, também, como se conduz no que tange a si mesmo.
Cinismo é desvio moral de atitude – adoção de padrões aéticos:
escamotear a verdade, falsear, mentir, dissimular, enganar, corromperse, iludir-se, ser hipócrita. O cínico, infringindo a norma – por
compulsão, ou prazer, ou visando enriquecimento ilícito – julga-se o
mais sagaz. Crê-se acima dos que a cumprem; para ele, tolos.
O normal na vida social, ou na conduta pessoal, é a atitude ética.
Esta, compondo o caldo cultural da sociedade, deve ser dominante.
O cinismo – fruto da confusão psíquica de alguns, até por razões
patológicas – constitui exceção.
Numa visão ligeira, vejamos o que aflora no Brasil contemporâneo
em termos de conduta geral. Só poucos exemplos: (1) o lixo se
espalha pelas vias públicas e terrenos baldios; (2) vândalos detonam
os equipamentos públicos; (3) motoristas ignoram, salvo diante da
fiscalização, as regras de trânsito; (4) não só os comuns, mas alguns
ícones da política ou do mundo social, bebem e dirigem, e, com
argumentos pífios, recusam-se ao teste do bafômetro; (5) o nepotismo,
apesar da lei, grassa no meio político, com desculpas esfarrapadas;
(6) as licitações públicas, impulsionadas pela propina, tornaram-se
risíveis; (7) o erário público, os orçamentos de obras e o patrimônio
das fundações e estatais, no estranho conluio de políticos, dirigentes e
empresários, são saqueados sem dó nem piedade (8) a indústria frauda
produtos, inclusive medicamentos, e o comércio lhe segue. Do micro
ao macro, prospera o cinismo, cujo auge é a corrupção enrustida.
Diante do quadro espúrio, um perigo ronda a pátria: a atitude
cínica, de tanto se alastrar, horizontal e verticalmente, pode se tornar
paradigma de conduta. Se isto acontecer, a nação, para vergonha
internacional, estará erigindo como seu pano de fundo a Cultura da
Razão Cínica – expressão cunhada pelos pensadores Peter Sloterdijk
e Jurandir F. Costa, e consagrada no JB de 21Mai88, artigo de José
Castelo – que retrata o estado de descalabro ético. O que fazer, então,
para evitar o mal? Vamos a S. Agostinho – “A Esperança tem duas filhas
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lindas: a Indignação e a Coragem. A Indignação nos ensina a não aceitar
as coisas como estão. A Coragem, a mudá-las”.
Com efeito, o repúdio já se iniciou: a reação está deflagrada. Polícia
Federal, Ministério Público, Justiça Federal e STF vêm desafivelando as
máscaras dos cínicos, apertando o cerco, manietando os corruptos (Estes
resistem e tentam inverter a situação! Agitam-se e posam de inocentes!). O
exemplo repressivo nos de cima, por seus efeitos pedagógicos, certamente
inibirá os de baixo. Cabe-nos, agora, por todos os meios lícitos, apoiar
essa ação saneadora e, em especial, estabelecer uma couraça de proteção
ao “ponta de vanguarda”: o íntegro e corajoso Juiz Sérgio Moro.
É dever de todos os cidadãos de bem, que é a maioria da nação,
impedir que esta falácia – Cinismo!...Atitude Padrão – venha a se
impor como valor. Eis o caminho: Educar as crianças e os jovens, nos
lares e nas escolas, abrindo-lhes os horizontes da ética e garantindo, no
presente, os alicerces morais do porvir. O exemplo é fundamental!
Abaixo a Cultura da Razão Cínica!

CINISMO É DESVIO MORAL DE ATITUDE
Acróstico-reflexivo nº 6128

C
II
N
II
S
M
O

Cabe ao cidadão de bem
Impedir que esta falácia
Nasça no presente e cresça
Iludindo a todos com audácia;
Sociedade deve garantir padrões
Morais do porvir, desde a infância...
O Cinismo causa indignação.

É

É da Família, Escola e Educação

D
E
S
V
II
O

Dever de abrir os horizontes da
Ética, com efeitos pedagógicos,
Sociais, por meio de atos lícitos;
Valorizar a Coragem de líderes,
Importante busca da Verdade...
O valor da Vontade dos eleitos.
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M
M
O
R
A
L

Máscaras enganam os outros.
O cínico infringe as Normas, por
Razões diversas e até patológicas.
Confusão psíquica de alguns
Levam a pensar na conduta geral.

D
E

Diante do quadro espúrio
É uma vergonha para a Nação.

A
T
II
T
U
D
E

A Cultura da Razão Cínica
Trata da reação coletiva:
Indivíduos invertem a situação
Trazem o caminho da corrupção:
Um perigo contrário à postura
Digna da pessoa íntegra!
Esperança é o que nos recomenda
Santo Agostinho!

“ESTOPIM CURTO”! ATRIBUTO POSITIVO...

“Estopim Curto”, na definição popular, é o indivíduo incontrolável
emocionalmente, que, por questões de somenos, altera a voz, não
aceita ser contraditado, quer sempre impor seu ponto de vista e, num
ímpeto, pode partir para vias de fato, como sói ocorrer, principalmente,
nos incidentes de trânsito, ou nas desavenças entre vizinhos. É,
normalmente, de temperamento irritadiço, colérico e imprevisível, mas,
fora do domínio da ira, pode até ser uma pessoa pacata e bem vista.
Nos idos de 90, fazia uma de minhas costumeiras palestras aos
motoristas da Bahia. O tema: relacionamento entre companheiros,
clientes, autoridades etc. Enfatizava-lhes sobre educação e respeito,
compreensão mútua, dose de tolerância ótima, controle emocional,
busca da empatia e outros fatores que adicionam para o nível
harmônico da convivência. Na sequência participativa, um motorista,
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que denominarei de “X”, excelente profissional do volante, mas tido
como “Estopim Curto”, interveio Coronel, eu não tolero desaforo de
ninguém; nem de gerente; nem de instrutor; nem de cliente; e nem de
autoridade. Trato todos com educação, mas não aceito abuso. Ouvimos,
com atenção, o desabafo pleno de proezas e bravuras, o que é peculiar
à natureza dessas pessoas.
“X”, na sua insensatez, entendia que a característica “Estopim
Curto” lhe era uma virtude e uma glória. Tentei aclarar-lhe a mente,
mostrando-lhe o equívoco. Falei-lhe que minha longa experiência de
vida, inclusive como policial, permitira-me uma constatação: O fim
inglório dos “Estopins Curtos”; normalmente, acabavam na cadeia
ou, mais cedo, no cemitério. Mas as argumentações não lhe bastaram.
Não se emendou. A iteratividade de atritos levou-o ao desligamento da
empresa, e ele, com as verbas rescisórias, deu entrada num caminhão e
foi tocar sua vida. Dois anos depois, num entrevero com cliente, partira
para o confronto e fora assassinado, deixando viúva e quatro filhos em
sérias dificuldades financeiras. Infelizmente, mais uma constatação!
O “Estopim Curto”, escravo da ira, é um indivíduo, às vezes
de elevado QI, mas Inteligência Emocional baixa. Agrilhoado por
esta perversa emoção, armazena ódio e cólera. Qualquer situação
aparentemente adversa, fá-lo extrapolar-se, assumindo agressividade
e atitudes inconvenientes. Recusado, via de regra, nos ambientes
de trabalho, tem dificuldades de se manter em empregos ou tocar
empreendimentos próprios. Sua presença, espargindo energia negativa,
incomoda, provoca desarmonia, instabilidade e temor.
O próprio “Estopim Curto”, certamente com ajuda psicológica,
apoiado por familiares e amigos, precisa, ao invés de gloriar-se, aceitar seu
caso como atributo negativo de caráter ou, talvez, anomalia patológica.
É questão de humildade, olhar interior e despertar consciencial. Se
se descobrir, então rumar no sentido de uma terapêutica reversiva
de atitude. O caminho do controle emocional não é fácil, mas, com
vontade e perseverança, possível. Se obtiver êxito, além de deixar a zona
de risco, integrar-se-á ao convívio social de paz, harmonia e equilíbrio.
A extinção dessa falácia, que assola uma imensidão, concorrerá
para a minimização, ou quem sabe, a erradicação dos conflitos que, não
raro, geram mortes.
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ESTOPIM CURTO É ATRIBUTO NEGATIVO
Acróstico-reflexivo nº 6010

E
S
T
O
P
II
M

Esta VIII FALÁCIA do autor Klinger
Sinaliza urgente erradicação do
Tema, como atributo positivo:
O indivíduo que no impulso enfatiza
Pontos de vista por imposição ou
Imprevisível ação guiada pela reação,
Marca o possível resultado fatal;

C
U
R
T
O

Controle do TEMPERAMENTO é
Uma simples questão de Educação:
Razão de sobra para acertar um bom
Tratamento com especialistas:
O atributo negativo de caráter

E
É

Expõe na vida, a falta de humildade!

A
T
R
II
B
U
T
O

Ajuda clínica-psicológica merece
Ter apoio de amigos e familiares;
Recuperação deste Ser Humano,
Indicada é bem lenta e carece de
Boa disposição para ver se o caso é
Uma anomalia patológica...ou não,
Talvez identificada por mais próximos
Ou médicos que darão a medicação.

N
E
G
A
T
II
V
O

Nota-se que na persistência há limite!
“Estopim Curto” tem de aprender
Gerenciar a força do DIÁLOGO,
Ao esclarecer qualquer questão:
Todo CONVÍVIO SOCIAL deve
Incentivar a paz, equilíbrio e harmonia!
Viver sem conflito é portanto
O passo para encontrar a felicidade!
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RESIGNAÇÃO! UMA VIRTUDE... OU REVOLTA!
VÁLVULA DE ESCAPE...

Resignação na conotação de adversidade ou perda é aceitação
passiva, sujeição a uma vontade, conformar-se com um destino
desfavorável, curvar-se sem lutar... Segundo Balzac, é um suicídio
cotidiano. Revolta é reação agressiva. Sentimento de repulsa
virulenta. Não aceitação exasperante de coisas e fatos. Insubmissão...
Resignação à pobreza. À miserabilidade. À doença. Ao sofrimento.
Eis uma vertente, cristalizada como cultura, em segmentos
populacionais, acentuadamente religiosos, do ocidente-cristão.
Porém, também em camadas religiosas, temos o polo oposto: a
vertente da revolta contra todas as adversidades. É o pobre revoltado.
O doente grave inconformado. O sofredor exasperado. O paradoxal
nessa bipolaridade, quando as adversidades ou as perdas assolam as
pessoas, é que, não obstante em polos opostos, invocam um mesmo
agente causador. De um lado, na resignação, a humildade lastreada na
fé – o padecimento permanente, ou eventual, aceito passivamente é o
passaporte para o reino do céu. De outro, na revolta, não há aceitação,
o sentimento é de injustiça, e daí a irresignação, a blasfêmia...
Junto às pessoas que perfilam a crença na conformação com os
males de toda a natureza, é comum ouvir, às vezes em lamento
piedoso: — Deus assim quis! Curvo-me à vontade de Deus! O reino
de Deus é dos pobres! Não se discute os desígnios de Deus! Mas,
entre os revoltados, o discurso é diferente, as proclamações, ditas em
alto tom, muitas vezes através da mídia, carregam choro e ranger
de dentes, e são injuriosas: Deus não existe! Deus foi cruel levando
meu bondoso filho! Deus é injusto, deu a uns o berço de ouro, e a
mim, a choça miserável! Deus, para mim, morreu! Deus é perverso!
Deus não podia fazer isto comigo! Onde está a bondade de Deus!
Surpreendentes! Incríveis! Porém são reações comuns. Deus é visto como
um Ser Maior, que tem o condão de fazer o bem ou o mal; ou consentir
na desgraça para salvar ou punir. É uma colocação indevida. Trata-se, à
luz da metafísica, de visão distorcida e inconsequente. Completamente
errônea. Ignorância lamentável em ambos os polos reativos.
O homem – dotado da centelha divina de inteligência, de potencial
imensurável e do livre-arbítrio – é construtor do seu destino. Se
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seguiu o caminho balizado pelo Princípio do Amor, entronizando o
Ser, certamente encontrará felicidade. No entanto, se suas jornadas
cósmicas se caracterizaram por desvios iterativos e caminhos
ínvios, sacralizando o Ter, não há dúvida de que cairá em abismos,
chafurdará na lama, colherá frutos venenosos. No tema VI – Sorte ou
Azar – uma inferência emergiu cristalina: Não há acaso; nem sorte;
nem azar. A Lei da Retribuição é inevitável. Se ela veio em forma
de doença atroz, perda dolorosa ou experiência da pobreza, o ser
humano não pode sucumbir nem se revoltar. Tem de se acreditar
forte e, com fé, reagir, superar, transpor, chegar à frente: Vencer!
A história nos mostra milhares de pobres que não se conformaram.
Atravessaram trilhas escabrosas e se elevaram no patamar
socioeconômico. Também milhares de pessoas não se curvaram
às adversidades e deficiências. A guisa de exemplo, dois casos: (1)
No século passado, a escritora, jornalista, conferencista, filósofa e
ativista social Helen Keller, que morreu em 1968, aos 87 anos. Surdez
e cegueira, adquirida aos 19 meses e que lhe acompanharam até a
morte, não lhe obstaram a inserção plena nas atividades do bem. (2)
O cientista Stephen Hawking, aos 73 anos – apesar da rara doença
degenerativa que o acometeu, quando jovem, paralisando-lhe os
músculos – hoje, suas palavras são captadas pelo movimento dos
olhos – não parou. É paradigma no campo da Astronomia e da Física.
Em suma, diante das adversidades e perdas nesta travessia humana,
resignação não é virtude, e sim, covardia, inércia... E revolta,
blasfemando contra Deus, é idiotice que agrava a trajetória cósmica
da Alma. A via correta é cultivar pensamento positivo e fortalecer-se
interiormente. Reconhecer que Deus é Vida, e a Vida habita em ti.
Assim, no teu silêncio interior, dize, com fé sincera e inabalável: Eu, o
finito, estou imerso na energia infinita de Deus: HEI DE SUPERAR...
HEI DE VENCER...
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RESIGNAÇÃO É VÁLVULA DE ESCAPE
Acróstico-reflexivo nº 6013

R
E
S
I
G
G
N
A
Ç
Ã
O
O

Resignar-se ou curvar-se, passivamente,
É deixar de lutar, sem querer vencer;
Sem cultivar o pensamento positivo
Inverso, não se reconhece que crer,
Garante que [Deus é VIDA], portanto
Na VIDA que habita o SER, com Livre
Arbítrio, o HOMEM, certamente, será
[Construtor do seu destino] usando
A ígnea [centelha divina da inteligência]
Ostentando atuar sob o [Princípio do Amor]

É

Entronizando o desejo de se ter felicidade.

V
Á
L
V
U
L
A

Vê-se [reações comuns entre os humanos]
À [visão distorcida, errônea, inconsequente]
Ligada à revolta contra Deus, por ignorância
Verificada contra [adversidades e deficiências.]
Uma forte reação é a determinação para vencer,
Levada pelo itinerário iterativo de várias relações
Acentuadas, identificadas por costumes, tradições

D
E

Definidas como cultura propagada entre nações.
É [inevitável a Lei da Retribuição] da semeadura:

E
S
C
A
P
E

Explica que não [não há acaso, nem sorte, nem azar].
Sem dúvida, [resignação não é VIRTUDE] é sim, uma
[Covardia] pela inércia que leva à [válvula de escape.]
A [TRAJETÓRIA CÓSMICA DA ALMA] deve fortalecer-se;
Para se chegar à VITÓRIA é preciso acreditar e dizer:
[Estou imerso na energia infinita de Deus: NAMASTÊ.]
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MEU KARMA...
Klinger Sobreira de Almeida

O tema anterior – Resignação ou Revolta, com elo em Deus –
não esgota as idiossincrasias das pessoas diante de situações adversas
ou perdas. Há outro espectro no seio da humanidade. Este, lastreado
numa ensinança oriental, erige um mantra justificativo: “Meu Karma”.
Karma, no contexto do misticismo Hindu – orientado pela crença
nas vidas sucessivas – situa-se no plano da Lei da Retribuição. As ações
desenvolvidas em uma vida refletem, bem ou mal, na vida subsequente.
Se uma pessoa foi altruísta, e fez sua travessia terrena segundo os
princípios da Lei do Amor, continuará, numa próxima vida, fortalecida
na trilha da ascensão. Se, ao contrário, caracterizou-se pelo egoísmo, e
teve como farol a Lei da Maldade, criou para si um porvir desfavorável.
Nessa linha, foquemos o Karma numa metáfora geográfica: O indivíduo
edifica o cenário que atravessa. Ao concluir sua viagem terrena, poderá
deixar, à esteira, pântanos fétidos, penhascos e terras arrasadas, ou,
reversamente, jardins floridos, pomares sumosos, montes arborizados.
O cenário, tal qual edificado, será o sítio de seu retorno.
Nesse prisma, o dia-a-dia nos possibilita encontrar pessoas plenas
de problemas que atribuem suas situações adversas ou perdas ao Karma.
É uma senhora cujo filho envolveu-se em droga e delinquência: Essa
ovelha tresmalhada é o meu Karma. Ou alguém que ficou paraplégico
em decorrência de um acidente: É o meu Karma. Poderíamos alinhavar
centenas de casos. Para essas pessoas, o Karma é uma fatalidade o
maktub (estava escrito) do árabe. É o destino do qual não se pode fugir.
Então, resta a resignação passiva. Porém é uma resignação em que o
recipiendário das adversidades ou perdas culpa a si mesmo. Entende ele
que está sofrendo os efeitos de causas pretéritas que lhe são inerentes,
não havendo como reverter o destino fatal.
Essa passividade, com aceitação de uma culpa difusa na causa,
contraria a natureza humana. A Alma, que anima o corpo, traz, dentro
de si, a potência divina: o pensamento, a vontade e o livre-arbítrio.
Portanto, e esta é uma verdade cediça, o homem é o construtor de seu
destino. Não pode nem deve se curvar diante das adversidades pessoais,
familiares ou profissionais. Beethoven, após a surdez, produziu grandes
obras musicais, inclusive a imortal 9ª Sinfonia, declarando: “Eu
enfrentarei o destino; ele nunca me abaterá”.
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O Karma não é esse entendimento fatalista do maktub. Ao
contrário, é força propulsora da potência da Alma. Se o Karma é bom,
o viajor buscará o aperfeiçoamento. Se o Karma é ruim, há o dever
de remodelar a geografia desfavorável: aterrar os pântanos fétidos,
transformando-os em jardins floridos. Ninguém é vassalo do Karma; e
sim, dono. Resignação, talvez! Mas não passiva, e sim, ativa, corajosa...
E, por derradeiro, exemplo hipotético: Um homem que, em vida
pretérita, foi algoz de crianças, submetendo-as a trabalho escravo em
sua fazenda, à fome e à morte, poderá, na sequência de vidas, tornar-se
o salvador de crianças famintas, grande educador e mobilizador em
prol da erradicação da miséria. Eis a propulsão do Karma.
“Meu Karma”, como justificativa de resignação passiva, é uma falácia.

KARMA NA CONSTRUÇÃO DO DESTINO
Acróstico-reflexivo nº 6019

K
A
R
M
A

Klinger Sobreira de Almeida, escritor,
Apresenta-nos sua [Décima Falácia]
Referente [à força propulsora da Alma]:
[MEU KARMA] que [traz dentro de si,
A potência Divina no Pensamento,

N
A

Na Vontade e no Livre-Arbítrio, sem
Aceitar aquele entendimento fatalista.

C
O
N
S
T
R
U
Ç
Ã
O

Com certeza, exige aperfeiçoamento:
O [Homem é o construtor de seu destino].
Na LEI DO AMOR o porvir é favorável!
Se o KARMA for ruim exige buscar a
Transformação do que é desfavorável!
Resignação passiva é uma Falácia humana!
Um Karma bom, altruísta, na verdade,
Com razão, não se curva à frente de
Adversidades pessoais, profissionais
Ou até familiares; logo busca a coragem,
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D
O

Diante de situações adversas ou perdas:
O caminho é fortalecido pela construção

D
E
S
T
II
N
O

De remodelação, para a trilha da ascensão,
Em que a Natureza Humana não deve
Submeter-se à RESIGNAÇÃO PASSIVA;
Torna-se necessária a conscientização
Invertida pelo Dono do Processo, que
Na realidade, deve buscar a verdade:
O elo em Deus Redentor fortalece a vida.

PROBLEMAS/PERDAS! FUGA COMO SOLUÇÃO...
Klinger Sobreira de Almeida

A vida humana é um cenário de ganhos e perdas. Ora o triunfo,
ora a derrota. Ora a glória, ora a humilhação. Ora o cume da montanha,
ora o charco das planícies. Ora a luz das honrarias, ora o vergalho
impiedoso. Ora a paixão esfuziante, ora o ódio fervilhando... E assim
a vida vai em sua travessia de altos e baixos. A roda gira incessante
até o momento – este inexorável – do desenlace, quando a alma deixa
o corpo fenecido. O poema “SE”, Rudyard Kipling, na sequência de
situações que testam a capacidade humana, traz um sinal: “Se és capaz
de enfrentar o triunfo e o desastre sem fazer distinção entre estes dois
impostores...”. Triunfos e Desastres! Vitórias e Derrotas! Ganhos e
Perdas!... Tudo, transições fugazes.
Tu caminhas; tua vida nos eixos, bem balizada – êxito nos estudos,
sucesso econômico, casamento dos sonhos, família exponencial.
Nenhum entrave, nenhum tropeço, nenhum dissabor – e tu te
consideras feliz. De repente! A roda gira ao contrário. Os negócios
destrambelham; os credores avançam como aves de rapina; a família
se desagrega... Perdes o equilíbrio que te caracterizava na fase da boa
fortuna. A má fortuna te fora um inesperado. Desespera-te... Isto pode
acontecer contigo, como acontece, em variados e diferentes matizes,
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com qualquer viajor terrestre. Ninguém, vivenciando ganhos que, às
vezes e ilusoriamente, parecem eternos, escapa das perdas inevitáveis:
um débâcle financeiro, uma falência, o desemprego longo, uma traição,
uma infidelidade, uma frustração amorosa, a droga infiltrando na
família, uma morte de ente querido, um desastre, uma revolução etc.
Na década de 40, uma música do cantor da moda – Vicente
Celestino – tornou-se o símbolo dos desesperados no fracasso de um
amor: “Tornei-me um ébrio, e na bebida busco esquecer aquela ingrata
que eu amava e me abandonou...”. Sim. O álcool ou as drogas têm
sido uma trilha de fuga. Muitos, quando as frustrações ou derrotas –
pessoais, familiares ou profissionais – emergem, recorrem à bebida
ou algo pior. Intoxicando-se, obscurecem o horizonte, alheiam-se ou
mascaram a realidade, às vezes cruel. Ilusão! Mera ilusão!
Outra trilha, quando os problemas de toda ordem se acumulam e
pressionam, é sumir, abandonar o cônjuge, deixando-lhe os filhos e o
peso da carga.
Por derradeiro, o sufoco moral pode ser de tal monta ou a solução
do problema tão complexo, que ocorre um desmoronamento interior
e, então, se recorre à via extrema: o suicídio (nas crises econômicas
mundiais, alguns milionários foram por essa via). Elimina-se a vida,
acreditando-se que o problema ficará para trás. Ledo engano! Aquele que
desembarca antes do término de sua viagem terrena é desertor, incapaz
de se desincumbir do compromisso da vida. Retornará à pátria espiritual
por veredas escabrosas. Seu sofrimento será terrível (vejam algumas
obras espiritualistas: Nosso Lar, Memórias de um Suicida...). E, ademais,
um débito ser-lhe-á registrado. E ele, somente ele, poderá resgatá-lo.
O Ser Humano, no seu processo de educação e formação, a
partir da tenra infância, deve ser construído, mormente nos campos
emocional e psíquico, para uma vida real. Dar-lhe tessitura de caráter
com temperos de amor, sabedoria e fortaleza. Assim, na boa fortuna,
não se inebriará; na má fortuna, manter-se-á de pé, buscando a fresta,
a luz no fim do túnel.
A fuga – uma das falácias da vida humana – qualquer que seja ela,
é instrumento do frágil de caráter, uma prática covarde.
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FUGA NÃO TRAZ SOLUÇÃO
PARA AS PERDAS E PROBLEMAS
Acróstico-reflexivo nº 6028

F
U
G
A

[Fuga é uma Falácia] que não convence;
Um ser humano, desde a sua infância
Gera o processo que só a Educação vence
A construção nas áreas [psíquica e emocional]

N
Ã
A
O

Na [tessitura ] para uma vida real de
[Amor, Sabedoria, Fortaleza] em consciente
Ousadia para enfrentar perdas e ganhos,

T
R
A
Z

Triunfos, perdas pessoais, com coragem e
Reconhecimento que são [transições fugazes].
A fuga que os desequilibrados escolhem,
Zum-Zum provocam, porque [obscurecem

S
O
L
U
Ç
Ã
O

Seus horizontes] irreais e às vezes, tão cruel;
Os que tentam esquecer tudo, usando drogas ou
Líquidos com álcool, a causa e o efeito vão crescer;
Um ser humano frágil de caráter, desvaloriza a vida;
Crises econômicas mundiais criam os [desertores]
A opção de cumprir [veredas escabrosas]: o suicídio é
O caminho do resgate pela prática da covardia.

VERBORRAGIA!... CARACTERÍSTICA DE AFIRMAÇÃO
Klinger Sobreira de Almeida

Verborragia, palavra feia, mas é o melhor termo para definir
a pessoa loquaz, que fala em demasia, porém seu palavrório –
desimportante e sem conteúdo – se espremido, produz pouca ou
nenhuma essência.
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O loquaz (ou verborrágico) pode ser seu parente, amigo,
companheiro de trabalho, subordinado, gerente, comandante, diretor...
Quando seu interlocutor habitual, torna-se um sacrifício, mormente
se há, entre você e ele, uma relação de subordinação que o obriga a ser
assistente passivo de um discurso tedioso, maçante e inobjetivo.
O grande problema do ser humano é a dificuldade em se olhar –
ver dentro de si – e se reconhecer como verdadeiramente é. Quando
se olha, é o olhar narcisístico, a glorificação: — Sou o mais bonito e
inteligente da turma! Não tenho defeitos! Sou perfeito! Aliás, Sócrates,
há 2.500 anos, repudiando as falácias e os sofismas, já convocava seus
coetâneos: “Conheça-te a ti mesmo”. Estes fizeram ouvidos moucos, e a
humanidade o faz até os dias de hoje.
Quase ninguém – os que conseguem constituem minoria! – é
amadurecidamente crítico para olhar-se, vasculhar-se interiormente e
reconhecer seus defeitos, seus pontos fora da curva, suas idiossincrasias
perturbadoras. O normal é o olhar indulgente sobre si mesmo. Os
defeitos se obscurecem, e o rigor, quase sempre excessivo, é direcionado
aos defeitos alheios, maximizando-os e tomando-os como intoleráveis.
Os sábios, os pensadores e os místicos nos têm alertado, a centenas,
para o excesso verborrágico, e a virtude do silêncio. Eis alguns: “Calate, ou dize coisas que calham mais que o silêncio. Antes atirar uma pedra
ao acaso que uma palavra inútil. Não digas pouco em muitas palavras,
mas muito em poucas” (Pitágoras); “A palavra é prata, e o silêncio, ouro”
( Carlyle); “Você fala tanto que não consigo ver como realmente é sua
pessoa”( Waldo Emerson); “O homem que sabe não fala; o homem que
fala não sabe” (Lao -Tse); “Quem muito fala, pouco pensa” (C. Dossi); “
Só se deve falar quando a fala melhora o silêncio” (Rubem Alves).
Os cinco sentidos – fala, audição, visão, olfato e tato – são dádivas
que nos permitem o relacionamento com o mundo que nos rodeia.
Devem ser usados numa dimensão de equilíbrio, considerando que o
homem é permanente interação cósmica – recebe e doa energias. Quem
fala demais, desperdiça energia, esgota-se: ouve pouco, vê limitadamente,
sente quase nada e tem pouca percepção das coisas. Quem escuta, com
calma e paciência, entende o outro, e faz reserva de energia para a ação.
Nessa complexa teia de relações humanas – fatos, acontecimentos
e deveres inerentes aos nossos papéis – temos de decidir, seguir
caminhos e dar rumos. O uso dos cinco sentidos, ou alguns deles, se
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impõe no processo decisório. Então, cada momento é um momento de
sabedoria. Ver, observar e pensar... Ouvir é precioso na estruturação
do pensamento e retém energia. A fala, para ser bem recepcionada
– contendo o essencial nas palavras – deve ser parcimoniosa, bem
pensada. Com isto, nossa presença, ou nosso intercâmbio, ou nossa
atuação, far-se-á em clima de equilíbrio harmônico e serenidade.
Quem pensa que falando em demasia se impõe – que esse modus
é premissa de afirmação no meio em que convive – está redondamente
enganado. Elegeu um modelo falacioso, que não só o enfraquece, mas
pode torná-lo insuportável, inconveniente, e até ridículo perante seus
pares e familiares.

FALÁCIA VERBORRÁGICA
Acróstico-reflexivo nº 6031

F
A
L
Á
C
II
A

Falácia da Vida Humana (XII) do autor Klinger
Apresenta a primaz característica da pessoa
Loquaz ao ridículo que não consegue convencer
Aos ouvintes ou leitores, a [essência do
Conteúdo] extenso que é sempre ineficaz,
Inútil, na complexidade dos cinco sentidos
Argumentados à [teia das relações humanas;]

V
E
R
B
O
R
R
Á
G
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C
A

Vale ressaltar que a VERBORRAGIA não tem
[Equilíbrio harmônico, nem serenidade;] não é
Recepcionada pelo valor essencial das palavras,
Bem pensadas, úteis, convenientes, inteligentes.
O discurso gárrulo tem no momento tedioso
Razões da crítica do assistente passivo silencioso,
Referência ao interlocutor tagarela, verboso...
[Amadurecimento crítico], do valoroso silêncio:
Gratificante vem sendo alertado, por experientes,
Inúmeros estudiosos [sábios, pensadores e místicos.]
[Cósmica interação humana,] sempre permanente
Assinala a sabedoria do [ver, ouvir, pensar] e agir.
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MEIO!... INFLUÊNCIA INELUTÁVEL
Klinger Sobreira de Almeida

Inelutável é um adjetivo forte. Significa ter pela frente uma barreira
intransponível, algo implacável contra o qual é impossível lutar. É o
abater-se, curvar-se ao destino.
Quando jovem, tive um professor de Criminologia que, explicandonos as raízes do crime, trouxe à baila a teoria de que o meio exerce uma
influência inelutável na gênese do criminoso. Isto é, a criança que se
desenvolve em ambiente moralmente apodrecido ou sórdido – nicho
de ladrões, prostituição, tráfico de entorpecentes... fatalmente cairá nas
malhas do crime. É a teoria da inevitabilidade do mal.
Ao longo da vida – transitando intensamente pelas áreas de
polícia de patrulha e investigação, percorrendo o terreno pantanoso
do crime e interagindo com criminosos de diferentes matizes –
fui observando, constatando as realidades e adentrando às obras
de estudiosos e pesquisadores, inclusive aqueles alinhados à
espiritualidade. E assim, vendo e pelejando, como dizia Camões,
formei meu juízo negativo sobre a teoria da influência inelutável do
meio na gênese do criminoso, repudiando-a.
Nosso planeta é habitado por Espíritos de variados graus de
desenvolvimento moral – uns bens elevados espiritualmente, outros na
faixa média, e razoável quantidade ainda rastejando – que vêm de uma
jornada cósmica milenar, trazendo um acervo imenso de experiências
tanto positivas como negativas. Não existem Almas iguais; cada uma,
nesses bilhões de seres, traz sua história, sua experiência milenar, suas
lendas, seu roteiro de glórias e tragédias, seu nível consciencial peculiar.
E dentro dessa concepção, o ingresso em uma vida terrena se faz segundo
as necessidades combinadas entre o avanço da Alma e a prestação que ela
deve realizar no campo do progresso e da fraternidade. E aqui vale a
assertiva de que o Ser Humano – habitáculo da Alma – caminha olhando
à frente e para o alto, estendendo as mãos aos irmãos que tropeçam ou
precisam de ajuda ao reerguimento, mas também olhando para dentro
de si, vasculhando-se interiormente, visando aperfeiçoar-se. Nesse
desiderato, deve cumprir suas provas, ou missões, e uma boa prova é
saber caminhar na lama sem enlamear-se, ou chafurdar-se, espargindo a
luz do exemplo. Estes são os Espíritos vencedores.
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A história humana tem evidenciado que dos ambientes
contaminados moralmente emergem notáveis figuras humanas, dignas
de maior relevo, porque, lutando contra adversidades, alcançam
elevados patamares na sociedade, ora como profissionais liberais ou
empresários de sucesso, ora funcionários públicos ou técnicos de alta
envergadura, ora renomados escritores ou artistas... Estes, conforme
o posicionamento que atingem, atuam na qualidade de fatores
regeneradores do meio ou agentes de transição de suas famílias. Desses
meios saem delinquentes? Sim. Mas os delinquentes surgem também,
e em grande número, das famílias bem equilibradas da classe média e,
não raramente, das elites.
Na verdade, essa teoria da influência inelutável do meio é uma
construção meramente intelectual – preconceituosa e descabida – que
tem por escopo estigmatizar o ser humano pela sua origem. É uma
ideia sem fundo científico. Nem moral. Nem espiritual. Em suma, uma
teoria falaciosa.

HOMEM PRODUTO DO MEIO? TEORIA FALACIOSA
Acróstico-reflexivo nº 6035

H
O
M
E
M

[Homem, por destino é o produto do MEIO]
Onde nasce, cresce e vive? (É uma falácia!)
Marx e Jean-Paul Sartre defendiam essa ideia;
Ensinamentos da Bíblia, sobre o Bem e o
Mal, relatam o livre-arbítrio. Na realidade,

P
R
O
D
U
T
O

Pressuposta “existência precede a essência;”
Responsável pelas relações sociais, virtuais
Ou até pelas reais condições de consciência;
De abordagem instigante traz no cunho social,
Um tema abarcante, constante na atualidade
Traduzida com rica teoria multidimensional,
Onde repudia a [gênese de um criminoso];

D
O

[Dos Espíritos Vencedores] ficam exemplos;
Origem, não justifica {filho ser tal qual o pai.}
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M
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Mutável é o aperfeiçoamento humano,
Exemplar que cumpre [provas ou missões]
Independente do ambiente contaminado:
O [MEIO] não exerce [influência inelutável.]
{NÃO EXISTEM ALMAS IGUAIS!}

QI ELEVADO! SUCESSO NA VIDA...
Klinger Sobreira de Almeida

Nos albores do Séc. XX, os estudos de Binet, sistematizados
por Stern e outros cientistas do comportamento humano, erigiram o
Quociente de Inteligência – QI, mensurado em testes objetivos, como a
estrela-guia da humanidade, classificando indivíduos e povos. Quem se
situasse abaixo da mediana – QI 90 – irremediavelmente estava fadado
ao fracasso. Mas acima da média – 110 – e os superiores e superdotados
– + 130 – tinham a estrada do sucesso escancarada.
Contudo, a escola da vida – que não se atrela a teorias, e nem erra
– demonstrou o contrário. As guerras, numa primeira evidência, foram
o campo da experiência. Os superdotados das academias militares,
quando guindados a comando, fracassaram. E os outros campos:
indústria, comércio, política, ensino etc. – também evidenciaram
que a massa de bem sucedidos na vida profissional, sem embargo de
alguns de inteligência superior, situava-se na faixa dos medianos. Por
outro lado, muitos QIs Superiores e/ou Superdotados foram fracassos
retumbantes, inclusive na seara acadêmica.
Desmentida a tese que traçava a estrada do êxito, buscou-se o porquê
do elevado QI, não raras vezes, além de fracassar, era um problema
de ordem psíquica. A partir de 60, século XX, a tese do monopólio
do QI começou a se esboroar. Alguns cientistas do comportamento
especularam e pesquisaram na esfera das emoções humanas. Na década
de 90, Daniel Goleman, dando a tacada final, cunhou a expressão
Inteligência Emocional – IM (que alguns renomearam Quociente
Emocional – QE), definindo-a como “capacidade de identificar os nossos
próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem
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as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos”. QI e QE, lado
a lado, e este se sobrepondo na condição de primado vital da conduta
humana. Assim, mesmo o QI menos dotado que tivesse um alto QE seria
bem sucedido no campo profissional em que ajustasse suas aptidões. A
reverso, o QI elevado, cujo QE fosse baixo, tornar-se-ia um indivíduo
conflituoso com a vida e poucas possibilidades de sucesso.
Deus nos dotou de inteligência (talento), que podemos desenvolver
(Parábola dos Talentos – Mt 25:14-30), para criar, inventar, inovar,
descobrir... Concomitantemente, na sua obra perfeita, deu-nos as
emoções. Estas – servas do homem – são os ingredientes vitais que lhe
permitem intuir para a sobrevivência, despertar para a beleza e dosar a
inteligência nas correntezas do amor. Contudo, se o homem não souber
contê-las e harmonizá-las, elas podem assumir a condução e submetêlo. Aí, ao invés de Senhor das Emoções, o homem se torna servo:
Escravo do medo, ira, paixão, saudade, inveja, ansiedade, inquietação...
Então, o fracasso!
A criança, na sua preparação para a vida adulta, deve ser guiada
visando ao desenvolvimento de dois vetores: (1) o principal: harmonia
de seu campo emocional – ou Inteligência Emocional; (2) a elevação de
seu Quociente de Inteligência – QI, ou seja, impulso aos talentos que lhes
são inatos. Dentro desse caminho, a inserção dos valores relativos à vida,
à fraternidade, à paz, à dignidade da pessoa, à justiça social... Assim,
teremos o jovem em condições de obter sucesso na vida. O adulto líder.

SUCESSO NA VIDA QI + QE
Acróstico reflexivo nº 6041

S
U
C
E
S
S
O

Se há mais de cem anos, quiseram medir
Um [Quociente de Inteligência=QI] até 130,
Classificavam o sucesso na Psicologia Humana:
Experiências de liderança e personalidade!
Sem dúvida, nos anos 90 puderam reunir
Sinais inerentes à compreensão das emoções:
O [Quociente Emocional-QE] pode medir

N
A

Na verdade, o nível da competência emocional,
A reação para se automotivar, comunicar-se e
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V
I
D
A

Viver situações sociais, na previsão do êxito
Indicador no trabalho, na escola e vida privada;
Determinar condições de se obter sucesso vital.
A [criança deve ser preparada para elevar o

Q
I

Quociente de Inteligência=QI ] e, assim pode
Impulsionar tantos talentos que são inatos,

M
A
I
S

Mas, o {principal} vetor do desenvolvimento está
Além do [medo, ira, paixão, saudade, ansiedade,
Inveja, inquietação que só trazem escravidão]...
[Saber dosar a inteligência nas trilhas do amor.]

Q
EE

QI isolado é uma falácia, mas QI mais QE aliados aos
Essenciais valores trazem paz, fraternidade, justiça social

...e dignidade humana dão condições de sucesso na vida!

MEDO DA MORTE
Klinger Sobreira de Almeida

“Deus e os santos, nos céus, contemplarão os condenados no inferno
nos estertores do seu sofrimento, para que sua alegria seja completa.”
(São Tomás de Aquino, Suma Teológica) “... a vida é um relâmpago entre
dois nadas” (captado por Edouard Shuré, em Os Grandes Iniciados,
definindo opinião dos materialistas coetâneos). “O ser humano? Um
encontro bio-físico-químico!” (trecho correspondência de amigo ateu).
Nascer com vida! Início da travessia terrena. Esta pode ser breve
ou brevíssima: segundos, minutos, horas, dias... Ou ser média ou longa:
anos de infância, juventude, idade adulta, velhice. A caminhada, plena
de ganhos e perdas, ora se faz por sítios amenos, ora agrestes. Cada
um compõe sua história ou sua lenda transitória e fugaz. Ao final da
travessia uma certeza: A MORTE. Inexorável! Vem por uma doença ou
esgotamento dos elementos vitais do corpo; ou pode vir por acidente,
ou assassinato, ou suicídio. Não há como fugir da morte. Como lhe
escapar. Como iludi-la.
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Se a morte faz parte intrínseca da vida, pergunta-se: Por que causa
tanto medo na maioria das pessoas, ou até mesmo pavor? Por que
muitos se agoniam ou se inquietam, ou angustiam-se ante a visão da
morte que o colherá inevitavelmente?
A meu ver, na visão espiritualista, em que o ser humano faz
a travessia num corpo transitório e perecível, animado por uma
Alma imperecível, a gênese desse medo vem da cultura religiosa dos
tempos avoengos. Mormente as pessoas mais simples, apegadas aos
ensinamentos distorcidos de certos mensageiros, internalizaram e
propagaram aos filhos a ameaça dos castigos eternos: o fogo do inferno,
que queima continuamente sem destruir, e as torturas impiedosas
impostas pelo diabo com seu tridente espetando os pecadores. Pela
ótica materialista, creio que o medo de alguns emerge quando sentem
que o “NADA” os espera. Porém o foco são os espiritualistas.
A grande questão é como erradicar esse medo. Expungi-lo da
mente de todo ser humano, mostrando que “morte é vida”, libertação da
Alma que, concluída sua prova ou missão, retorna ao sítio de morada
eterna: a pátria espiritual.
Elisabeth Kubler-Ross, médica e cientista, estudou e pesquisou,
durante anos, a morte. Em seu último livro – A MORTE: UM
AMANHECER – define o final da travessia: “Morrer, assim como nascer,
é um processo normal pelo qual todos os seres humanos terão de passar
um dia”. E continua: “A morte nada mais é do que o abandono do corpo
físico, assim como a borboleta abandona o casulo (...) A morte nada mais
é do que uma transição desta vida para uma outra existência...”
Tal como a Dra. Elisabeth, outros pesquisadores da seara
metafísica, e os grandes mensageiros e avatares têm enunciado, com
clareza, a essência da vida humana: a Alma imortal. Esta, libertada,
prossegue sua trajetória cósmica, e o perecimento é apenas do corpo
físico. Fogo eterno e o diabo espetando, fantasiosos apelos míticos,
inexistem. Por outro lado, Deus, em sendo amor infinito, não se
compraz com castigos.
“Medo da Morte” – mera falácia – a ser erradicada com educação
no lar, na escola e nos templos, ou com a abertura da mente para
horizontes mais largos.
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MORTE NÃO É ATERRORIZANTE
Acróstico-reflexivo nº 6047

M
O
R
T
E

[Medo da Morte é uma falácia? Sim!...]
O importante é que ao final da travessia,
Retorno à [ PÁTRIA ESPIRITUAL ] é VIDA
Transformada porque a ALMA IMORTAL
É libertada ao concluir sua prova/missão,

N
Ã
O

No instante da morte retorna ao espírito,
Abandona o Corpo que vai à decomposição:
Ou melhor, volta a ser o simples pó original!

É

Em transição desta, para a outra existência,

A
T
E
R
R
O
R
I
Z
A
N
T
E

Aterrorizante, não deve ser a MORTE do físico;
Trajetória cósmica traz desafios à Ciência!
Evangelhos sagrados anunciam a essência
Reveladora desta travessia humana terrena!
Reafirmam [ pesquisadores da metafísica ]:
Os [ grandes mensageiros têm enunciado ]
Reconhecimento da imortalidade anímica;
Irredutível [ é o foco materialista ] defendido
Zelosamente pelos que em NADA creem...
Admitem que após a morte, nada os espera!
Nas mentes de horizontes mais largos, em Deus,
Trata-se do REAL e VERDADEIRO, AMOR INFINITO:
Essencial é que [não se compraz com castigos.]
MORTE É VIDA TRANSFORMADA EM PAZ ETERNA!
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SEGUNDA PARTE
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RASTREANDO A
VERDADE
INTRODUÇÃO
Klinger Sobreira de Almeida

“Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade,
sabia que, se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda
estaria na prisão” (Nelson Mandela)
Na série anterior – Falácias da Vida Humana – após uma
introdução, alinhavei, a meu ver, as quatorze principais falácias:
(1) Entronizar o TER... Em detrimento do SER; (2) Dinheiro Traz
Felicidade... (3) Detentor do Poder... Dono da Verdade!... (4) À
Violência!... Opõe-se a Violência; (5) Tive Sorte!... Fui Azarado!... (6)
Cinismo!... Atitude Padrão; (7) “Estopim Curto”! Atributo Positivo; (8)
Resignação! Uma Virtude... Ou Revolta! Válvula de Escape... (9) Meu
Karma; (10) Problemas/Perdas! Fuga Como Solução; (11) Verborragia!
Característica de Afirmação; (12) Meio!... Influência Inelutável; (13) QI
Elevado! Sucesso na Vida; (14) Medo da Morte.
Encerrando a série, alertei que, arrolando as falácias de maior
incidência, outras poderiam ser agregadas ao rol. Ficou, assim, um
campo aberto à reflexão, pois as falácias que, muito vezes nos fazem
perder uma travessia humana, são introjetadas no viajor terrestre por
uma vasta gama de situações individuais: baixo nível consciencial
(moral), caráter inconsistente ou frágil, ignorância prevalecente,
pendor aos atrativos ilusórios, ego exacerbado (egoísmo), domínio do
medo por fraqueza psíquica etc.
Agora, com o mesmo propósito – abertura à reflexão, discussão,
debate, contestação, entrechoque de ideias – desenvolvo uma nova
série: Rastreando a Verdade. Inspira-me, na abordagem do tema,
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aquela convocação milenar do Mestre dos Mestres: “Se permanecerdes
na minha palavra, sois realmente meus discípulos, e conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8:31,32). Sim! A Verdade
liberta, Jesus sintetizou. Ele e outros avatares que iluminaram períodos
da humanidade vêm mostrando-a, colocando-a no painel da vida –
Khrisna, Sócrates, Confúcio, Lao Tse, Buda, Kardec, Hermann Hesse,
Gibran, Gandhi, Rohden, Emmet Fox... – porém o Ser Humano em
suas viagens evolutivas, a maioria ainda engatinhando em estatura
moral, não a entende, nem a compreende nem a internaliza. Isto, apesar
de ouvi-la até insistentemente, lê-la com assiduidade e, muitas vezes,
estudá-la na fonte.
Conhecer a verdade vai muito além do ouvir, ler, estudar... Não é
o conhecimento linear que abre as veredas da verdade. Por exemplo:
Um pequeno documento histórico fácil de ler, e muito lido – Sermão
do Monte, Mt Cap V a VII) – contém todas as “verdades” que, se
praticadas integralmente, impulsionarão o Ser Humano aos píncaros da
glória cósmica. Quem pratica as “verdades” incontrastáveis contidas no
Sermão do Monte? Quem as internalizou na plenitude? Uma minoria
insignificante. A maioria, quando não as compreende nem as entende,
preconiza impossível cumpri-las.
Rastreando a Verdade, tendo por fonte os mensageiros iluminados
– filósofos, escritores, missionários, profetas... – estarei refletindo sobre a
melhor via de compreensão e entendimento da “Verdade Real”, aquela que
liberta, aquela que não se apresenta como falácia enganadora e ilusória.

SONETO À VERDADE

Soneto nº 6.066-Noneto-Poético-Teatral nº 20

Klinger Almeida, em quinze e belos textos
mostrou [Falácias], causas...seus efeitos,
porque a mentira esconde mil pretextos;
— Os argumentos firmes são perfeitos.
Vem [Rastreando] fontes; tem contextos
nos hipertextos, temas são eleitos,
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pura [VERDADE] colhe vez; pós-textos
trazem questões, renovam meus conceitos.
Falar verdade é simples, fácil, sim!
A liberdade traz a paz, liberta;
a realidade é um templo dentro em mim.
Razão propõe resposta, então revela,
Verdade quer luz, mente clara, aberta:
— Somente DEUS está acima dela.

PENSAR → ESPERAR → JEJUAR
Klinger Sobreira de Almeida

Sidarta, personagem de Hermann Hesse, perplexo diante das
mazelas do mundo, cuja realidade divisara tão somente na juventude,
entrou em crise existencial. Contrariando os pais, tomou uma decisão
radical: abandonaria tudo e tornar-se-ia um Samana. De tanga, foi
viver com os ascetas. Orientado por idoso Samana, exercitou-se na
desindividualização e na meditação. Jejuou, passou fome, sede e frio.
Suportou dores cruéis. Fez-se dono das emoções. Praticou o trânsito
da alma fora do corpo, alcançando o ápice. Apesar de tudo, revelava-se
insatisfeito... E partiu. Vivenciou Buda, mas a crise existencial persistiu.
Fez-se andarilho e, de certa feita, aportando a uma cidade, deparou-se
com uma mulher de beleza e sensualidade incomparáveis. Apaixonouse. Kamala, a fascinante, acolheu-o e deu-lhe prazer, mas o dispensou,
mostrando-lhe sua condição de Samana paupérrimo, sem futuro. E ela,
cortesã, vivia de luxo e muito dinheiro. Rejeitado, Sidarta retrucou: —
Voltarei e dar-lhe-ei luxo. Ela riu: — Como? Você, um simples e miserável
Samana! Não dispõe de nenhum bem. Ele: — Retornarei rico. Sei Pensar,
Esperar e Jejuar. E partiu. De humilde empregado do comerciante mais
rico da região, Sidarta adentrou nos segredos do negócio de compra de
cereais, multiplicou a riqueza do patrão, ganhou-lhe a confiança, tornouse sócio. Em pouco tempo, era um homem rico. Voltou para Kamala.
Pensar é trabalho mental. É mente em exercício: garimpando,
prospectando, projetando, concebendo, criando, devassando,
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inventando, inovando... Pensando, a mente vai do finito ao infinito,
circula em espiral, rompe limites... Clareia as veredas... Põe-se em
condições receptivas à intuição, escancara seus canais ao inconcebível.
Pensando, a inteligência entra em ebulição, agiganta-se.
Ao pensamento, vincula-se à vontade. Ambos, potências da
Alma. Aquela engendra; esta, na ação, dá concretude. Na gênese do
pensamento, fazendo o liame, atua outra potência que direciona a
mente para o bem ou para o mal: o livre-arbítrio. Cabe ao homem,
escolher: ascensão, via Lei do Amor; ou descenso, Lei das Trevas. É a
liberdade na construção do destino. Quem pensa, mas não tem vontade,
permanece no campo dos sonhos. Quem não pensa, é um joguete da
vida, ou um rastejante na estrada.
A realização dos projetos do pensamento, por mais firme que
seja a vontade, requer prudência, paciência, calma... É o esperar. A
pressa, reza o ditado popular, é inimiga da perfeição. O açodamento na
concreção dos projetos mentais pode ser fatal.
Quem se propõe a edificar – implementar sua concepção mental,
ou mesmo seu porvir – tem de adubar o sítio, semear e cuidar com
carinho. Na construção do projeto, impõe-se, via de regra, dedicação
exclusiva e integral. Abstenção do que se gosta. Recusar o fugaz até com
sacrifício. Abster-se é jejuar. Jejum de prazeres mundanos, viagens,
divertimentos, lazer... O momento há de chegar.
Pensar → Esperar → Jejuar. Esta trilogia, Verdade incontrastável,
leva ao êxito. Mas, para conhecê-la e praticá-la, há um caminho de
disciplina interior.

PENSAR – ESPERAR JEJUAR

Soneto nº 6.067-Noneto-Poético-Teatral nº 21

Klinger sugere -regra da VERDADEo pensamento traz ação mental;
[PENSAR] vincula -ter razão, vontadeo [livre-arbítrio, escolhe o Bem ou Mal.]
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[Prudência e calma] chegam com a idade,
porque [ESPERAR] projeta a fé total,
momento há de vir sem ter vaidade;
quem planta, colhe fruto bem real.
O popular adágio diz que a pressa,
não nos permite ter final perfeito;
todo projeto cumpre bem promessa...
[JEJUAR] faz bem, joga fora o espinho;
falar VERDADE dá-nos bom proveito!
A disciplina humana é um bom caminho.

A META → SER
Klinger Sobreira de Almeida

Ulisses logrou salvar-se da atração do canto das sereias, e
prosseguir rumo a Ítaca, porque, a conselho da feiticeira Circe, colocou
cera nos ouvidos de seus marinheiros e amarrou-se ao mastro do navio,
para poder ouvi-las sem o risco de atirar-se ao mar e segui-las.
Sidarta três anos com os Samanas alcançara um elevado patamar
espiritual. Contudo, faltava-lhe algo: não passara pelas provas mundanas.
Ao primeiro contato destas, acometeu-o a vertigem. Então, a queda na
realização do TER. Atolou-se nas benesses disponibilizadas ao viajor
terrestre. Porém, em determinado momento, tal qual o filho pródigo da
passagem de Lucas, veio-lhe o despertar: Deixei-me dominar. Ao invés
de possuir, sou possuído. Estou um farrapo moral. Onde está o caminho
de regresso à Casa do Pai? Acesa a luz interior, largou Kamala e sua
luxúria. Retornou por sítios agrestes à procura da trilha do SER. Antes,
não ouvira sua “Circe”, seguira o canto ilusório das sereias.
A vida, apesar das especulações filosóficas, das revelações religiosas
e das constatações científicas, continua um mistério. A única realidade –
absoluta e incontrastável – é Deus. E sua criação inteligente – o Espírito
– trazendo em si a centelha divina, desenvolve uma trajetória cósmica
inexoravelmente evolutiva. Seu habitat natural é o plano espiritual; o
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plano material, uma escola passageira. Nele, ao Espírito se concede a
oportunidade de ajustar-se num campo de provas: aprende, apreende,
internaliza, aperfeiçoa-se, corrige-se...
TER, resultante da interação ego v. mundo circundante, pode
proporcionar, aos dotados de engenho e arte para uso dos talentos,
Poder e Riqueza. Pode também fazer mergulhar, a muitos desavisados
ou ingênuos, em lodaçais morais. Poder e Riqueza impulsionam o
progresso material e tecnológico do planeta. Sem estes não há como
desenvolver. Aquele que se contenta com o despojamento material,
ou com a miséria, e sem poder de influenciar, não concorre para o
desenvolvimento da humanidade.
O TER, no entanto, tanto abundante como escasso, caso não esteja
atrelado ao SER, é um perigo – de um lado, atrai, deslumbra e inebria
aos possuidores; de outro, acarreta inveja e revolta aos despossuídos.
Desatrelado do SER, mergulha no egoísmo e responde aos acenos da
violência, do massacre do fraco, das injustiças sociais... Constitui o
canto da sereia para o qual temos sido alertados ao longo dos séculos
pelos mensageiros que aportam ao planeta: Krishna, Buda, Sócrates,
Platão, Buda, Cristo e muitos outros avatares (quase sempre fazemos
ouvidos moucos à “feiticeira Circe”, mas ela nunca falta!).
O TER é juntar um acervo que, ao final da travessia rápida no
plano terreno (a morte), se perderá. Nada – nem poder, nem riqueza,
nem honraria, nem glória... – pode ser levado para o plano espiritual.
O detentor foi apenas um administrador de Deus.
O SER – qualitativo e essência imperecível – consiste na elevação
moral (consciencial) do Espírito. Desabrocha à proporção que o homem
se abre aos divinos influxos do Criador incriado. É valor retratado em
atitudes permanentes e cristalizadas – altruísmo, justiça, não violência,
solidariedade, fraternidade, serenidade... – inseridas no âmago da
alma em marcha. Como tal, provisão – intocável e indestrutível – que
permanecerá quando a alma, libertando-se do corpo físico, retornar à
pátria espiritual.
Quem, na labuta mundana da edificação do TER produtivo –
circulação de riqueza e promoção do bem comum – põe como meta o
SER, encontra a trilha da ascensão. Sua travessia não se perdeu. Ouviu,
entendeu e precaveu-se, tal qual Ulisses.
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A META → SER

Soneto nº 6.068-Noneto-Poético-Teatral nº 22

Desta vez Klinger traz [A META SER]
[qualitativo e essência] com valor
na elevação moral, que chega a ter
libertação do corpo pra dispor;
Alma retorna ao Deus-Pai, por saber
que a travessia ocorre, por amor
ao Criador eterno, sem sofrer;
que encerra o pranto, certo com louvor.
Querer de Ulisses vem provar VERDADE;
faz entender; propõe gerar a paz
no compromisso que o terror invade.
Imprescindível é obter, um meio
de SER inteiro em tudo o bem refaz...
No patamar do cosmos, em Deus creio.
NAMASTÊ!

O CRIME NÃO COMPENSA
Klinger Sobreira de Almeida

A vida humana – fugaz no contexto da eternidade – não é um fim
em si mesma. Constitui oportunidade valiosa do processo cósmicoevolutivo. É uma travessia da qual não se pode desertar. A Lei do Amor,
não importam situações ou circunstâncias ao longo da jornada, é o
balizamento. E, nesse alinhamento, viver consiste, em suma, participar e
cocriar na obra de Deus, cada um em sua esfera provacional ou missão.
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A verdade da vida é algo de uma clareza meridiana. Os avatares,
desde os tempos idos, nos trazem mensagens esclarecedoras, e Cristo,
há dois mil anos, sintetizou-as nos enunciados do Sermão do Monte e
nas parábolas. Malgrado isto, parte da humanidade, atraída pelo “canto
da sereia”, ou cultivando a ignorância como valor, persiste em trilhar os
caminhos equivocados da delinquência: mata, ofende a integridade física
do irmão, agride e destrói a natureza, rouba, furta, frauda, corrompe...
Das classes populares – muitas vezes produto do meio ou
vítimas da falência educativa, ou mesmo da inegável injustiça social
– emergem os marginais que praticam a violência rasteira e cotidiana,
que, por efeito das drogas, assume, não raramente, conotação de
crueldade e ferocidade. Estes são os delinquentes de baixa envergadura
socioeconômica, em que alguns têm o sonho de grandeza e, às vezes, a
ele chegam, porém logo, logo, esboroa. Os oriundos desse estrato social
inferior sofrem dura repressão. Morrem cedo, no confronto entre eles
ou com a polícia, ou se consomem nos cárceres. Nenhum alcança êxito.
A travessia terrena lhes é uma perda inglória.
No espectro geral da delinquência, a mais nociva está no topo, e é
protagonizada por figuras que alcançaram notabilidade política, social
e/ou econômica. Muitas se apresentam diante da pátria, incensados pela
mídia, travestidos de grandes líderes e protetores do povo. Estes, sim,
concorrem para a persistência da caótica situação de injustiça social
– carência e precariedade em tudo: infraestrutura de água e esgoto,
transporte, rodovias, portos; sistemas de saúde, educacional e segurança
pública. São eles que promovem a sangria de bilhões de dólares ou euros
que migram para os paraísos fiscais. Esses vampiros – tecendo canais
entre bancos/banqueiros, tesouro público, estatais e empresas privadas
– aplicam os fabulosos golpes, sugam a riqueza nacional, sucateiam
as estatais, roubam o que iria para o bem-estar do povo, aniquilando
as esperanças e escurecendo os horizontes. O móvel: simples e pura
ganância. Atolados no egoísmo, inebriam-se com a arca de ouro.
Essa delinquência mais nociva gozaria de uma aparente
impunidade? Não! Hodiernamente, não é o que acontece. Os aparelhos
de repressão do Estado – Ministério Público, Justiça e Polícia –
mobiliados por uma geração moralmente avançada, vêm desafivelando
as máscaras que escondiam os facínoras do alto-escalão. Nos últimos
tempos, cidadelas de corrupção se desmoronaram, e figurões, antes
tidos como intocáveis, amargam o cárcere ou tornozeleiras eletrônicas.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

A sabedoria popular, cunhando a expressão cediça: o crime não
compensa – o fez nas asas da inspiração divina. Nenhum criminoso,
qualquer que seja o estrato social de onde venha, não escapa da lei
moral de causa x efeito.

O CRIME NÃO COMPENSA

Soneto nº 6.069-Noneto-Poético-Teatral nº 23

Obra Divina, eterna vem honrar:
— Somente Lei do Amor faz [SER] vencer;
a evolução ao cosmos põe luz no ar,
porém os homens [cegos] vão só [TER.]
A corrupção atinge o bem-estar
do cidadão que cumpre seu dever:
— Jejua, pensa e ora, sem cessar,
diante da lama, chora e custa a crer.
[O criminoso não escapa] e enfrenta
a [ lei moral da causa X efeito], então
sem valor, sofre, cai; não se sustenta.
Impunidade deixa a mente tensa!
Sabedoria aprova e traz lição:
— Pura verdade : O CRIME NÃO COMPENSA.”
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O PERDÃO LIBERTA
Klinger Sobreira de Almeida

Viver é, basicamente, erigir relacionamentos interpessoais:
família, vizinhança, escola, trabalho, clubes, associações etc. Estes,
em princípio, deveriam se constituir em argamassa para a construção
de um tecido social harmonioso. Todavia, e infelizmente, nem todo
relacionamento cumpre seu desiderato. Às vezes, ou com frequência
indesejável, apresenta fissuras, corrói-se, estrangula-se em mal-estar
e, ao invés de irradiar bons fluidos, torna-se fonte de inimizade,
intolerância, repulsão, ódio... Tudo isto podendo descambar para
vingança em todos seus matizes trevosos: perseguições, agressões
físicas ou morais, assassinato, beligerância permanente, guerra etc.
Por que os relacionamentos humanos se degradam? Porque, já o
dissemos alhures, com lastro na ensinança espiritual: (1) a humanidade,
no seu todo, se, de um lado, teve um vertiginoso avanço em nível de
conhecimento (intelectual), de outro, ainda rasteja em nível consciencial
(moral); (2) a maioria dos humanos, com imperfeições em variados
graus, acha-se em processo-evolutivo nesta passagem de provas e/ou
expiações. Somos, assim, aprisionados em nossas deficiências das quais
precisamos nos libertar. Por isso, conhecer a verdade na plenitude, e em
todas suas facetas, é um imperativo do processo vivencial.
Quando recebemos uma ofensa – caso não estejamos em razoável
nível de elevação consciencial – ficamos a remoê-la, mentalizando
como devolvê-la. Instala-se, então, um processo interior de latência.
Esta, enquanto não deságua numa reação – vingança! – vai se inflando,
tomando conotações várias: rancor, mágoa, ressentimento, raiva... São
sentimentos destrutivos, mantendo-nos agrilhoados, que alimentam o
ódio. Acarretam distúrbios emocionais, enegrecem nossa psicosfera e
bloqueiam o livre curso da energia vital. A Alma afetada repercute em
males psíquicos – inquietudes, anseios difusos, depressão... – medrando
as raízes dos desequilíbrios orgânicos: gastrite, pressão alta, dores de
cabeça... As doenças chegam, às vezes insidiosas e terríveis.
Diante das ofensas e/ou ingratidões, das quais não estamos
imunes nesses processos de relacionamento que compõem a vivência
humana, existe um antídoto infalível. Há uma terapêutica milenar.
Krishna – 5.200 anos – enunciava: Seja como o Sândalo que perfuma
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a lâmina que o corta. Buda, o iluminado, em suas preleções, alertava:
quem guarda raiva, rancor ou ressentimento segura um carvão em
brasa que lhe queima permanentemente. E nessa sequência de alerta e
repúdio à vingança, por contrariar a Lei do Amor, que rege o universo,
o Mestre dos Mestres – Cristo – consagrou o PERDÃO como verdade
absoluta e insofismável. Sim, o PERDÃO tem o condão de desobstruir
os canais de nossa interação cósmica, alivia a Alma e o Coração.
Mahatma Gandhi, que fez do perdão incondicional sua estrelaguia, foi taxativo nas trilhas da não-violência: “O fraco jamais perdoa;
o perdão é um atributo do forte”. Nessa linha caminhou Robert Muller,
um dos arquitetos da doutrina humanitária da ONU: “Perdoar é
libertar o prisioneiro...e descobrir que o prisioneiro era você”.
Aceitar, internalizar e praticar o PERDÃO, eis um modus
vivendi que abre as veredas de luz, que LIBERTA o ser humano em
sua travessia ascensional.

O PERDÃO LIBERTA

Soneto nº 6.072-Noneto-Poético-Teatral nº 24

Rancor e mágoa pedem “cova rasa”
mas a Verdade é una e traz união!
Jesus ensina Amor que leva à Casa
do Pai Celeste, o Mestre pede ação.
“O prisioneiro tem carvão em brasa”
que o queima” numa trilha, sem perdão
e Robert Muller dá o canal e embasa
lições que Krishna, Buda e outros dão.
Na Estrela-Guia Gandhi dá o Caminho!
Se alguém perdoa muda a própria sorte
e nunca mais terá de andar sozinho.
Não é difícil, basta pôr no plano:
— Quem quer ser livre fica bem mais forte.
Sim, o perdão liberta o ser humano.
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TRABALHO: ELEMENTO VITAL
DA TRAVESSIA HUMANA

Klinger Sobreira de Almeida

“O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com
amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonásseis vosso
trabalho e vos sentásseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles
que trabalham com alegria”. (Gibran)
A abordagem impõe um reparo. A tradição judaica mal interpretada,
mas aceita nos primeiros séculos do cristianismo, apresentava o trabalho
como uma expiação do pecado original. Sua conotação, castigo. Uma
distorção incompreensível, produto da ignorância, que já se desfez na
poeira do tempo. Por isso, importante abrir o tema ancorado no saudoso
pensador que, em O Profeta, unge o Trabalho no caldo do Amor.
O universo é movimento. Nada, sob pena de desaparecimento, é
estático. Do micro ao macro, do átomo às colossais galáxias, tudo vibra
em energia. O ser humano é um microcosmo: corpo e alma inteligente
– que interage com o todo e o contém. Esse microcosmo inteligente, ao
fazer sua travessia, entra em atividade. No início, auxiliado e apoiado
pelos pais ou alguém que os substitui. É educado, recebendo gotas do
saber – o conhecimento e os parâmetros de alinhamento moral. Depois,
já adolescente ou adulto, o caminhar pelas próprias pernas – o uso do
livre arbítrio. O microcosmo inteligente movimenta-se e vibra em sintonia
cósmica, ou não. Trabalho ou ócio!
Feitas estas preliminares, eis a questão: O que é trabalho?
Trabalho, ensinam as revelações espirituais, é Lei Natural, insculpida
na consciência do homem e, como tal, um dever que se exercitará
orientado pelas balizas do Amor – este, lei imutável, regente do universo.
Assim, num primeiro plano, o trabalho ostenta uma dimensão espiritual.
Desta, decorre a dimensão material que, abrindo-se em variado leque
de atividades – mental e/ou braçal – enseja ao homem participar, como
cocriador, da obra do Ser Primordial. Então, o finito inflete, em vibrações,
rumo ao infinito: produz, faz, constrói, descortina, descobre, abre
veredas... Em suma, o trabalho impulsiona o progresso do planeta.
A regra, considerando a necessidade do Ter, é que da atividade
do trabalho decorra remuneração ou lucro. Porém, a norma flexibiliza-
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se em face de situações ou circunstâncias conjunturais, e o trabalho
assume natureza gratuita, ou modus voluntário. V.g: Quem dispõe de
abundância em bens materiais – dividendos polpudos ou remuneração de
investimentos, aposentadoria precoce com proventos suficientes – pode
e deve doar-se em trabalhos voluntários para o seu próprio bem-estar
físico e psíquico, porquanto a paralisação de atividades – o ócio – atrofia
e degrada em todos os aspectos, inclusive escancara o portal do vício. Em
verdade, não se pode contrariar uma Lei Natural; se o fizermos, estaremos
na contramão da marcha evolutiva do universo.
Atente-se, no entanto, que, no processo do trabalho, há uma condicionante intrínseca: o Amor. Inexistente este, o trabalho, qualquer que seja
– do mais humilde ao mais complexo – é inócuo, não gera efeitos salutares
ao agente nem ao orbe terrestre. Mas, nucleado pelo Amor, infere-se que o
trabalho – elemento vital da travessia humana – dignifica e eleva espiritualmente o homem; coloca-o em sintonia cósmica. Constitui, no plano do
Ter, fator de progresso material e, na esfera do Ser, alavanca de ascensão.

TRABALHO FAZ VISÍVEL PURO AMOR
Soneto nº 6.073-Noneto-Poético-Teatral nº 25

Trabalho em regra quer o TER palpável;
fica incompleto sem a chama acesa,
porque impulsiona o tempo não viável
o lucro ostenta, às vezes, vil dureza!
AMOR é tudo, rege Lei Imutável,
na Travessia é porta, luz, certeza
à evolução do bem-estar louvável!
A humanidade no ócio vê tristeza.
Trabalho enfim, eleva, traz Missão
em sintonia, tudo vibra ao passo
primordial, na marcha em boa ação:
Os Voluntários provam “tal” sabor!
Lei Natural que ocupa todo espaço.
TRABALHO faz visível puro AMOR.
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CONHECER-SE: PORTAL ABERTO À LIBERDADE
Klinger Sobreira de Almeida

Nos anos 90, Fagner fez sucesso – “Menos a Mim”, composição
em parceria com Ferreira Gullar. Nas duas estrofes iniciais, a elegia
presunçosa do conhecimento amplo e geral: Conheço a aurora com seu
desatino (...) conheço tudo (...). Na 3ª e última, a luz e o despertar: “...
Posso afirmar enfim/Que não conheço nada desta vida/Que não conheço
nada, nada, nada/Muito menos a mim.” Essa canção, em sua essência,
sintetiza uma linha filosófica de emancipação espiritual do homem.
Desde a longínqua antiguidade, a história nos mostra parcela
menor da humanidade – inteligências mais avançadas – inquieta e
ansiosa, buscando desvendar os segredos da vida, o seu entorno e o
universo. Ora achava, ora especulava! Enquanto isso, a maioria queria
apenas viver, desfrutando o que a natureza lhe proporcionava não só
para a sobrevivência, mas também em gozos e prazeres.
Os sábios das eras avoengas, na trilha dessa caminhada
especulativa, inseriram algumas máximas no Oráculo de Delfos, a
fonte onde os garimpeiros do conhecimento bebiam inspiração. Dentre
estas, uma se sobressaía: Conhece-te a ti mesmo. Entendiam eles que
o primeiro passo para adentrar aos segredos a vida no contexto do
universo consistia na descoberta interior. Ao homem caberia, olhandose interiormente, desvendar-se, avaliar suas fragilidades, seus defeitos...
Conhecendo-se, nos meandros do seu Eu, poderia limpar-se, livrar-se
das sombras e iluminar-se para lançar-se nas veredas da verdade. Só
então teria condições de afastar o véu da escuridão.
“Conhece-te a ti mesmo”: eixo em que Sócrates – expoente da
sabedoria ancestral – montou os alicerces de sua filosofia. Nessa rota, o
filósofo alertava o povo ateniense, em especial os jovens, sobre os aspectos
falaciosos da vida: poder, fama, honrarias, riquezas... Mostrava-lhes o
fundamental: a estrutura moral, a edificação de virtudes, abrindo-se
trilhas que levariam à felicidade. Impunha-se, para tanto, que cada um,
de per si, num esforço de autoconhecimento, voltasse, criticamente,
para dentro de si, formatando sua geografia interior: potencial de luz,
mas também pontos lodosos e tendências abjetas. A partir daí, então,
caído o véu, o livre-arbítrio: – Continuo na senda da imperfeição, ou
alavanco meu potencial de luz? A decisão, individual.
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Esse chamamento – Conhece-te... – que abre as veredas da felicidade,
tem ecoado, através dos séculos, nas mensagens dos luminares do pensamento,
mas a maior parte da humanidade, ainda rastejando na ignorância, prefere
seguir escravizada às benesses, vícios e prazeres mundanos. Como clarear a
mente ignorante?! Reportemo-nos à ensinança do Mestre Cristo, na Parábola
do Semeador: – Insistir na semeadura, mesmo que parte das sementes caia
em solo estéril, porém a que encontrar terreno fértil irá frutificar. E mais:
livrar o terreno adverso dos pedregulhos e espinheiros.
Quando se chega ao estágio do “conhecer-se”, o portal estará
aberto para a alavancagem do potencial de luz, iniciando-se a tarefa
não fácil, mas possível, de lapidação da ganga impura (desbastar a
pedra bruta, segundo secular ordem filosófica), o que exige vontade
incoercível, que, ao final, será contemplada com a liberdade.
Conhecer-se verdade incontrastável! portal aberto à liberdade. É um
desafio ao ser humano que, em luta ingente, busca sua elevação consciencial.

CONHECER-SE: PORTAL ABERTO À LIBERDADE
Noneto-Poético-Teatral nº 26 – Soneto nº 6.074

“Conhece-te a ti mesmo” eis o tema
que a Antiguidade traz em cada mente,
toda a importância e força deste lema;
— Quem se aprimora tem prazer, pressente...
Rega o bom grão plantado, em sol que queima!
Sócrates, Delfos, Cristo: o da “Semente”
elevam o SER humano neste esquema
ao infinito tempo que consente.
F.Gullar na voz de Fagner faz
rever Verdade, sem cair o queixo:
— Sabedoria alerta e à Luz refaz...
Felicidade tem segredo certo;
para alcançá-la siga o EU do eixo :
— O “Conhecer-se... é um portal aberto.”
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CAMINHO DO MEIO → A SENDA DA FELICIDADE
Klinger Sobreira de Almeida

A vida humana, essa travessia fugaz, ora nos agracia em ganhos,
ora em perdas. Ora sítios amenos, ora terrenos agrestes; ora pastos
verdejantes; ora escarpas e abismos.
É possível fazer a travessia humana desfrutando tão somente dos
ventos suaves da bonança? É possível evitar os campos que nos trazem
armadilhas e sofrimentos? É possível alcançar a felicidade? Sim! É
possível. Desde que, no exercício do livre-arbítrio, elejamos como rota
o Caminho do Meio. Em que consiste este caminho?
Um andarilho, adentrando por ínvias trilhas, deparou-se com um
violeiro que afinava seu instrumento. Ora folgava as cordas do violão, e
som desafinado. Ora esticava-as em demasia e ocorria a ruptura. Então,
substituição de cordas e paciência, buscando-se o ponto do ajuste.
Este veio e, pelas mãos do artista, a melodia ecoou naquelas paragens.
Fluiu pelo Caminho do Meio. Extasiado, o andarilho iluminou-se
interiormente: — cordas não folgadas nem esticadas em demasia!
Sidarta, o Buda, que vivenciara riqueza plena e privação total,
recuperando suas forças, encontrou a via da felicidade: o Caminho do
Meio. Ensinou-o, difundiu-o... Modernamente, um dos divulgadores
dessa ensinança ancestral é o místico Ryuho Okawa, em que nos
ancoramos para adaptar uma metáfora significativa.
A Mão de Deus se estende, aberta e generosa, a todo ser humano.
Nela, cada um jornadeia em ascensão. Ela – suave e nutriente – é vereda de
luz; trilha sem penhas escarpadas, sem chão agreste, sem terras áridas...
O viajor só se depara com ganhos e felicidade. É a travessia que se faz pelo
Caminho do Meio. Porém há uma Lei Regente, imutável e inafastável – a
Lei do Amor – com suas variantes intrínsecas: Fraternidade, Bondade,
Misericórdia, Compaixão, Mansuetude, Trabalho, Humildade, Justiça...
Se o viandante infringe a Lei, a Mão se fecha; no lugar da luz, trevas.
Então, tropeços, quedas, rastejar... Vêm perdas, fracassos, doenças...
Poucos possuem discernimento para encontrar, no cipoal da travessia,
o Caminho do Meio. Na vida pessoal, consagram o Ter em detrimento do
Ser; entronizam o egoísmo e a vaidade. Na vida relacional e política, situamse nos extremos. Ora radicalismo à esquerda, no culto a um socialismo
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utópico que suprime a liberdade e atrai a miséria. Ora à direita, numa visão
enviesada em que se julgam privilegiados do destino: absoluta propriedade
e gozo de bens que não lhes pertencem, e sim, a Deus; conservadores,
só querem para si; embora sabedores das injustiças sociais gritantes e
miserabilidade de milhões de irmãos, não abrem suas janelas ao mundo.
O Caminho do Meio implica em desapego. Ter sem escravizar-se;
erigir o Ser como meta. Se o poder, a glória e a riqueza lhe acontecem,
atentar que estes não o acompanham ao final da travessia fugaz. Assim,
não se inebrie; caso contemplado com as benesses do mundo, administreas como posseiro de Deus, visando ao bem comum. Alcançado o pico da
trajetória humana, cabe-lhe erradicar o egoísmo e o orgulho, e cultivar
os valores da humildade e gratidão. Sim, gratidão a Deus e ao próximo.
O Caminho do Meio – senda da felicidade – está sempre
aberto ao viajor terrestre. Seu acesso é factível à proporção que nos
elevemos consciencialmente.

CAMINHO DO MEIO-A SENDA DA FELICIDADE
Soneto interpretativo nº 6.087-Noneto nº 32

Há uma Verdade nesta Lei Regente
do Criador na Luz, sem trevas/dores:
— A Mão de Deus aberta em nossa mente
é generosa ao mundo, tem valores.
Nada de extremos, pois a Mão luzente
sábia se fecha ao Mal dos seus “senhores”
não há ascensão do SER na trilha e sente:
— Radicalismo faz gerar rancores.
Errar, cair, sofrer, subir ao monte
da evolução que ao homem faz crescer!
Trilha do MEIO, livre-arbítrio traz.
Em Cristo, Buda, Okawa... bela Fonte:
— a Fé no túnel faz Amor nascer.
Felicidade é senda para a Paz.
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ORDEM → BEM-ESTAR SOCIAL
Klinger Sobreira de Almeida

Nosso enfoque, no tema, será o Estado-nação. Comecemos, no
entanto, por uma visão cósmica.
O Universo – milhões de galáxias, estrelas sem fim, em marcha
harmoniosa e incessante – “É” porque se fundamenta na Ordem. As
forças de gravidade e as eletromagnéticas em sintonia impedem as
estrelas de se colapsarem; a nuclear forte mantém a coesão nos núcleos
atômicos. Se algo falhar, vem a Desordem, o caos. E aí?!
Há 3.500 anos, Moisés encetava a caminhada penosa, 40 anos de
deserto, rumo à terra de Canaã. 600 mil humanos! Alguns tombavam,
milhares nasciam, e a massa crescia. Rebeldia, conflitos, roubos,
assassinatos, cobiça à mulher do próximo etc faziam parte daquele
imenso aglomerado. A Desordem, passada a euforia da vitória, se
implantara; o objetivo evaporava naquele torvelinho. Então, o lendário
líder buscou, com o pulso de ferro que as circunstâncias exigiam, impor
a Ordem. Emergiu um ordenamento normativo severo. Primeiro, os
Dez Mandamentos. A eles, seguiram-se normas disciplinares e penais.
Sanções cruéis: supressão de membros, pena de morte, apedrejamento...
Assim, no seio do Primado da Ordem, alcançou-se o objetivo.
Séculos depois, Jesus Cristo preconizou a Ordem em sua Boa Nova,
cumprindo a Lei ancestral, porém, como princípio basilar, inseriu-lhe o Amor.
“O Amor por princípio e a Ordem por base; o Progresso por fim”
– síntese do ideário positivista que empolgou parte da intelectualidade
brasileira nos decênios finais do século XIX– inspirou o símbolo da
pátria, redesenhado no fulgor da Proclamação da República, com o
lema “Ordem e Progresso”.
Ordem, na sua conotação social, é um reflexo da harmonia
universal. Visualiza-se em todas as suas vertentes: Política, Jurídica,
Moral, Econômica, Segurança... No Estado-nação, a Ordem Política é o
centro gravitacional do sistema. É o Sol.
O conceito Ordem Social, na práxis, implica num conjunto
normativo que direciona, ordena, organiza e disciplina a convivência,
o relacionamento e a coesão grupal do micro ao macro. Neste
contexto, tendo por princípio o Amor, o Progresso caminha rumo
ao objetivo. Contudo, se apesar da tessitura normativa, a Ordem se
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arruína a partir de seu centro gravitacional, então tudo se perde.
Emerge a Desordem: degradação dos sistemas de saúde, educacional,
segurança; os narcotraficantes demarcam territórios; propriedades são
invadidas, laboratórios de pesquisa depredados e vias interrompidas;
os Black Blocs destroem à vontade; atividade produtiva regride, o
desemprego e a pobreza expandem... Em verdade, a Ordem Política,
quando esgarçada eticamente – grande parte dos atores enlameados na
corrupção, sem representatividade, sem responsabilidade – toda base
se torna gangrenada num efeito metástase. Não há, portanto, progresso
nem liberdade. Sem progresso, o Bem-Estar Social inviabiliza-se. Sem
liberdade, o povo curva-se à opressão dos tiranos.
A nação que, nos entreveros da caminhada, arruinou sua base,
está desviada do Caminho do Meio. Impõe-se, via conscientização
coletiva, a reversão, restabelecendo-se, em prioridade, a Ordem Política.
Restaurada esta, as demais vertentes lhe seguem. O Progresso retoma, a
Liberdade resplandece e, ao final, o Bem-Estar Social.

BEM-ESTAR SOCIAL EXIGE ORDEM
Soneto nº 6.090 – Soneto nº 33

Ordem/Progresso-lema: Augusto Comte
traz esperança, luz que se renova!
Toda Nação quer ter alguém que conte:
-Mestre Jesus pregou a Boa Nova.
Boa Vontade brota em pura fonte,
dá Segurança ao povo que comprova:
Beatitudes são “Lições do Monte”
que a humanidade inteira vive e prova.
Lei do Universo causa e efeito, sim;
Ordem por Base gera Paz, Amor/
Princípio; vê Progresso: vence ao Fim.
Trilha do Meio segue sem Desordem;
a Liberdade é fruto com sabor.
O Bem-Estar Social exige Ordem.
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ORDEM PÚBLICA NAS REGIÃO METROPOLITANA
Soneto-sáfico-heroico-interpretativo nº 6.086
Noneto-Poético-Teatral nº 31

A capital e polos devem ter
Plano de Ação que exige em todo o Estado
constante esforço; falhas vão deter;
a violência, vida tem ceifado
Polícias visam bem comum manter
na interação extirpam o mal plantado!
Legislação é base de um dever.
Diariamente o crime está mostrado.
A Segurança é prova da Unidade;
tecnologia e meios vão cobrando;
a Liderança faz luzir Verdade.
A “Qualidade” dá valor à Vida;
contínua Ordem, com total “Comando”
o povo quer na Paz, Missão cumprida.
---Saúdo a elevada Operacionalidade Policial!---

SERENIDADE → PORTAL ÁUREO
Klinger Sobreira de Almeida

“Se és capaz de enfrentar o triunfo e o desastre sem fazer distinção
entre estes dois impostores...” – Verso do Poema “SE”, de Rudyard Kipling.
“Eu fiquei com a cabeça quente”, assim se justificou o assassino de
um pai de família. Motivo: uma insignificante colisão de trânsito.
A passagem humana é um cenário de ganhos e perdas, plena
de problemas: ora rotineiros e leves, ora extensos e graves... Nenhum
fica sem solução. Esta, dependendo da atitude pessoal de quem deve
equacioná-lo, pode ser inadequada, acarretando nocividade à pessoa e/
ou aos circunstantes, ou às coisas ou ao meio ambiente. Pode também
ser benéfica, útil e construtiva a todos e tudo.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

“Problema versus solução” atrela-se, indissoluvelmente, à atitude
do responsável na situação ou circunstância emergente. Atitude faz
parte da dinâmica da vida; é o modus de se relacionar com pessoas,
coisas, ambiente, ou seja, postura comportamental diante de fatos,
incidentes ou acidentes decorrentes da caminhada.
Infere-se, pois, que atitude constitui a bússola que dá ao
caminhante seu rumo. Aquele que se externa via atitudes raivosas,
agressivas, intempestivas ou desequilibradas provoca desarmonia e, até
mesmo, lesões ou danos. Trata-se de indivíduo nocivo – qualquer que
seja seu status social, econômico ou político – além de retrógado em
sua ascensão, se engrossa na falange que retarda a evolução planetária.
Qual o desafio do ser humano? Educar-se em atitude, ou seja,
controlar suas emoções, estes atributos divinos, concedidos para que
sejamos deles os “senhores”, e não, “servos”. A educação começa no berço.
A criança deve assimilar valores, frenada em seus impulsos de “birra” ou
desejos incontroláveis, conhecendo frustrações. Ao final da adolescência,
o processo educativo interior, se desenvolvido, faz emergir no adulto
sua luz: – Eu sou capaz, eu comando minhas emoções, eu mantenho o
equilíbrio em todas e quaisquer circunstâncias ou situações da vida.
A conjunção dos fatores calma, paciência, tranquilidade,
prudência e humildade – cultivados por aqueles que buscam a elevação
consciencial – quando toma assento definitivo na tessitura interior,
resulta em um estado psíquico inabalável, invencível, que denominamos
SERENIDADE. Esta tornar-se-á atributo de caráter (ou qualidade
intrínseca) que será o farol das atitudes em quaisquer situações da
vida, não importando grandeza de perdas ou extensão de triunfos. Por
conseguinte, a pessoa serena demonstra, no seu dia a dia, equilíbrio e
discernimento; jamais se abala diante dos problemas.
As soluções resultantes do ESTADO DE SERENIDADE – refletidas
e arquitetadas como num jogo de xadrez em que se evita o xeque-mate
– fluem em consonância com a lei regente do universo: o Amor – que
edifica, harmoniza e irradia luz.
A SERENIDADE – verdade internalizada e cristalizada por um
processo educativo – constitui, indubitavelmente, o Portal Áureo de
todas as soluções benéficas, úteis e construtivas.
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SERENIDADE É FORÇA QUE O BEM TRAZ
Soneto interpretativo-nº 6.089-Noneto nº 34

A Educação começa em cada lar
mas no processo vai trilhar com calma,
em dependência que requer amar,
dar o perdão, que o ser humano acalma.
Ganhos e perdas mudam ao passar:
— Forte emoção que dá sentido à alma
na Evolução-Comandos vão ganhar:
— Só o equilíbrio tem triunfo e palma.
Serenidade é estado, sem impulso:
— É um atributo, vem com Luz também;
joga na artéria sangue lento, em pulso.
As soluções que sempre buscam PAZ
são construtivas, úteis sempre a alguém.
— Serenidade é força que o Bem traz.

MEDO → RAIZ DOS FRACASSOS
Klinger Sobreira de Almeida

“Nego-me a me submeter ao medo que me tira a alegria de minha
liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e
mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que
me persegue, que ocupa negativamente minha imaginação, que sempre
pinta visões sombrias...” (Rudolf Steiner)
As emoções – imanentes ao ser humano – são porções dinâmicas
dos sentimentos. Repousam, plácidas, no âmago de cada um, tal qual
águas represadas que, por canais suaves, fluem benfazejas. Porém, em
determinadas situações ou circunstâncias, que constituem estímulos,
elas emergem e avançam impetuosas, deixando, à esteira, alterações de
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toda ordem. Se prazerosas – alegria, v.g – os efeitos internos e externos
irradiam luz. Se nefastas – ira, v.g – expelem miasmas, trevas e lesões,
tanto na fonte como no meio circundante.
As emoções existem para temperar a vida, para servir. O homem
comanda-as; é o “senhor”, e elas, as “servas”. Contudo, se o homem é frágil
de caráter – não se utiliza conscientemente das potências da alma: livrearbítrio, vontade... – pode ocorrer o contrário: ele é o “servo”, e as emoções,
os “senhores”. Neste caso, uma delas, por qualquer estímulo exterior
pertinente, rompe os canais e despeja sua torrente, prazerosa ou nefasta.
O medo – emoção repousante e plácida – compõe nossa tessitura
de sentimentos. De seus fluidos, nas incertezas, riscos e perigos, reais
ou potenciais, haurimos doses de cautela, prudência e, não raro, somos
levados a reflexões profundas. Assim, atravessamos sítios escabrosos
sem danos. Todavia, quando por fraqueza, o medo metamorfoseiase em ondas descontroladas e avassaladoras, dominando, impondo e
determinando os rumos, o homem, que a isso permitiu, torna-se um
vassalo do fracasso. Sempre em estado de ansiedade, ou inquietação, ou
angústia, sente-se incapaz do mais tênue desafio; a iminência do perigo, às
vezes construção da imaginação, prostra-o ou trava-o de seguir em frente
e romper obstáculos. É medo do desemprego, da fome, do assaltante, da
noite, do chefe, do amanhã etc. Se exteriormente, esta emoção, assumindo
a conotação destrutiva, detém o avanço, interiormente é devastadora;
ataca principalmente os sistemas nervoso e endócrino, provocando
desarranjos orgânicos e insegurança psíquica. E as doenças afloram!
Steiner negou submissão ao medo. O mestre Jesus Cristo,
conhecendo as debilidades humanas, alertava: “... não andeis cuidadosos
quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de
beber; nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir (...) Não
vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará
de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.” – Mateus 6:25-34.
A administração do medo começa na infância, no seio da família,
na escola, no templo... Não se deveria ensinar o temor ao “bicho
papão”; nem a Deus; nem a ninguém. Dá-se conhecimento. Ministra-se
habilidade. Orienta-se atitude com amor. Manter o medo em seu papel
construtivo é elidir a raiz dos fracassos. Eis um dos segredos da vida!
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MEDO LEVA AO FRACASSO

Soneto interpretativo-nº 6.096-Noneto nº 36

[Não me submeto ao MEDO] nesta terra;
tenho de olhar em frente, com CORAGEM;
porto seguro traz AMOR que encerra
crença na PAZ, que encontro na mensagem.
[Steiner] bem liberto [não se encerra)
[sua emoção comanda] sente a aragem;
na pura infância aceita... às vezes erra!
Homens adultos, livres, com Deus agem.
Fracasso chega ao servo, rumo ao ninho
quando ele cede em cada dor nascida:
_Corpo padece em todo mal caminho.
Emoções são temperos tal qual sal;
Mateus nos dá lição de fé incontida!
Eis um SEGREDO: MEDO causa mal.

CORAGEM → ALAVANCA DA VITÓRIA
Klinger Sobreira de Almeida

“Viver é negócio muito perigoso (...) A vida é assim: esquenta e
esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer
da gente é coragem.” Grande Sertão: Veredas Guimarães Rosa
O corpo – sofisticado instrumento da engenharia divina, mas
perecível – é o veículo da Alma em sua travessia terrena. Esta, essência
imperecível – dotada do livre-arbítrio – é força motriz. Aquele, sem
embargo de sua transitoriedade, cumpre papel valioso em cada estação
passageira da trajetória cósmica da Alma.
Da Alma, flui a vida que anima o corpo. Nela, residem todas as
potências que a criação nos contemplou: pensamento, inteligência,
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vontade, sentimentos/emoções... Despertando-as, o homem faz a
travessia, escolhendo o rumo. Uns, alinhados no amor, evoluem
igualmente em conhecimento e valores morais. Outros, tropeçando,
às vezes ignorando a lei da existência, podem se elevar em nível de
conhecimento, mas claudicam nos aspectos morais. O ideal seria que,
a par da elevação em conhecimento, eclodisse, concomitantemente,
ascensão moral. Contudo, as imperfeições dominam!
Em que consiste a coragem? Os dicionários denominam-na: bravura,
tenacidade, audácia, destemor, arrojo, desassombro, denodo, valentia,
temeridade, intrepidez, resolução etc. É tudo isto, mas, paradoxalmente,
com ressalvas. São definições reducionistas, atreladas às atitudes diante
de fatos, circunstâncias ou situações ao longo da vida. Focam sua face
menor: coragem física, deixando a essência na penumbra.
Coragem – virtude de natureza moral – compõe o painel de
sentimentos positivos intrínsecos à Alma. Como todos os sentimentos,
dependendo da capacidade individual de potencialização, pode assumir
diferentes posicionamentos: (1) permanecer inerte no campo das
sombras interiores; (2) vir à tona timidamente; (3) deixar-se subjugar
por outros sentimentos, v.g. o medo; (4) aflorar soberanamente,
massacrando qualquer tipo de contenção; (5) emergir, segura e firme,
caldeando-se com outros valores – prudência, bom senso, calma... –
que, como contrapeso, delimitam oportunidades e zonas de equilíbrio.
Nesta situação, é traço positivo de caráter.
Coragem – traço positivo de caráter – constitui o cerne
motivacional das atitudes construtivas. É valor qualitativo que se
manifesta em nobreza de conduta, fortaleza nas situações emocionais
catastróficas, perseverança no alcance de um objetivo, determinação
no desempenho de uma atividade, controle emocional diante de um
perigo, capacidade de assumir decisões tempestivamente, postura
ativa em defesa de companheiros ou subordinados, desapego a cargos
e posições em defesa de princípios, postura digna no trato com os
potentados políticos, institucionais ou econômicos, altruísmo nas
relações de toda ordem... O corajoso não dobra a cerviz; nem foge dos
problemas nem se habitua ao “Sim, Senhor”.
A travessia humana – apesar dos sítios agrestes e momentos
dramáticos – oportuniza a realização do Ser. Isto é ascensão, ou seja,
vitória. Para alcançá-la, a vida disponibiliza uma alavanca: a CORAGEM
que, dosada e equilibrada, emerge na tessitura do caráter do homem.
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CORAGEM BEM DOSADA TRAZ VITÓRIA
Soneto interpretativo-nº 6.104 — Noneto nº 38

Uma emoção desperta extrema dor
se falta a chama pode a luz perder;
o frio inerte sem calor do Amor
faz vir à tona a sombra de um sofrer.
Força motriz não perde o bom humor,
com livre-arbítrio o corpo quer vencer;
certa a virtude segue e sem temor,
a paciência na alma anima o SER.
Bom senso e calma levam ter prudência,
jornada firme vê o clarão da bênção,
mostra equilíbrio rumo à pura essência.
O destemido traça cada história
na travessia humana cumpre ação:
CORAGEM bem dosada traz vitória.

A PAZ → COMEÇA EM MIM
Klinger Sobreira de Almeida

“A paz do mundo começa em mim/Se eu tenho amor, com certeza
sou feliz...” (Versos da canção Paz Pela Paz, de Nando Cordel)
UM PEDIDO DE PAZ – Estado de Minas, 1ª pág. 22Fev16 – “O
abraço simbólico da Praça do Papa foi a forma de chamar a atenção
para ações efetivas contra a violência...” Clamor em favor da Paz! Não
só em BH, mas em todas as cidades, vilas e povoados. No mundo inteiro
– contra atos terroristas, repúdio à guerra, condenação à delinquência...
– ecoa a voz dos que podem falar; e, também, a súplica silenciosa dos
humildes que exibem a pungente face, retratando o anseio de Paz.
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Paz – fruto do Amor – é relacionamento construtivo, interação
no bem, travessia terrena plena de harmonia entre pessoas, grupos
e nações. Por que ela é tão fugidia? Por que prevalece a violência
opressiva? Para responder, uma ligeira digressão.
Correntes espiritualistas, em especulações metafísicas, escalonam
os mundos onde os Espíritos fazem moradas em busca do progresso
intelectual e elevação moral. Assim, o planeta Terra seria um campo
de “provas e expiações”. Aqui aportam Espíritos em diferentes graus
evolutivos, alguns adiantados, outros, no limbo da imperfeição.
A progressão do Espírito – “Regresso à Casa do Pai” – se processa
por dois vetores: (1) um de ordem intelectual → nível de conhecimento;
(2) outro de ordem moral → nível consciencial. Reportando-se aos
primórdios da civilização, constata-se que, no primeiro nível, a
evolução foi fantástica, porém, no que tange ao consciencial, progresso
pífio. Ainda reina a violência grupal e individual: guerras, genocídios,
chacinas... Pretensos bons eliminando os pseudomaus; massacre do
mais fraco; cultivo do ódio religioso, racial... Enfim, violência sem
tréguas e sem limites.
Quem engendra e lucra com a violência, as guerras e os conflitos?
Não é o povo! Não são os humildes cidadãos que laboram no cotidiano,
buscando a sobrevivência! Estes – a massa populacional – ao contrário,
sofrem os efeitos atrozes; perdem entes queridos, ou a própria vida; têm
seus bens destruídos; veem evolar suas esperanças...
Os senhores da guerra e construtores da violência são aqueles que
alçaram alto nível de conhecimento, todavia permaneceram rastejando
moralmente: (a) os estadistas como os Césares, Gengis Khan, Átila,
Hitler, Stalin, Bush e centenas de outros; (b) os delinquentes que
comandam hordas internacionais de tráfico de tóxicos e armas; (c) os
líderes ideológicos, religiosos e raciais que manipulam e fanatizam as
massas; (d) os capitalistas, fabricantes e mercadores dos artefatos de
destruição; (e) os que, no delírio do egoísmo, entendem que o crime,
em qualquer de suas formas, compensa.
A Paz é possível? Sim. Não é utopia! Ela virá à medida que o povo – 7,2
bilhões – cultivando a lei regente do universo – o Amor – evoluir em nível
consciencial, ou seja, alcançar um patamar espiritual que permita ao livrearbítrio optar pela trilha do bem. A opção é individual: o desabrochar da
luz interior. As mensagens exteriores (Krishna, Buda, Cristo...) esclarecem
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e indicam a senda, mas não afastam o poder do livre-arbítrio. Alcançado o
estágio de elevação consciencial massificado, a partir do despertar interior
de cada um, os manipuladores e os falsos líderes cairão.
O Ser Humano da Paz – em condições de propagá-la e elidir os
chamamentos negativos – é aquele que, num esforço introspectivo,
quase sempre prolongado, erradicou o egoísmo e todos os “diabinhos”
que lhe constituíam trevas. Teve seu despertar interior, acendeu-se lhe
a luz – eclosão do Amor! – a Paz foi conquistada.
Destas breves reflexões, podemos inferir uma verdade cristalina e
incontrastável: A Paz → Começa em Mim. Em Você. No Próximo. Em
Todos... Rumo ao ∞ (Infinito)

SONETO À VERDADE — A PAZ COMEÇA EM MIM
Noneto-Poético-Teatral nº 35 – Soneto nº 6.095
Comentando a Reflexão de Klinger Sobreira de Almeida

O ser humano quer viver em Paz;
sem utopia quer somente o Bem;
em seu poder com livre-arbítrio faz
revolução interna e diz também:
[Paz é possível] bem vivida traz
evolução dos graus; transcende além...
Na Fé constata tudo que é capaz;
Felicidade, em pauta canta: — Amém!
Buscar paz faz bem...vontade expressa,
sabedoria e graça infinda! Orai!
Vence quem crê; louvor porém, não cessa.
Sem egoísmo tem saber profundo:
— Amor na essência humana vem do Pai.
[ A PAZ começa em mim ] convence o mundo.
PAZ É AUSÊNCIA DO MAL EM MIM E NA HUMANIDADE!
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DINHEIRO → INSTRUMENTO VALIOSO
Klinger Sobreira de Almeida

“Não existem objetos moralmente bons ou maus; todos os objetos
são moralmente neutros, nem bons nem maus. Somente o sujeito é que
pode ser bom ou mau, pela atitude correta ou incorreta do seu livrearbítrio.” – Huberto Rohden
Em priscas eras, iniciando nossos ancestrais a caminhada incipiente
rumo à explosão inteligente, a imposição pela sobrevivência conduziu à
troca de produtos: meus peixes por seu milho; minha madeira por sua
colheita; minha arte por sua caça; meu sal por suas frutas; meu trabalho por
uma cota de sua apanha... E assim por diante, mercadoria por mercadoria
ou serviço, num espectro escambial imenso, mas atravancante, lerdo,
difícil, inobjetivo e propício a injustiças, desavenças e fraudes.
Nessa marcha, os mais avançados em inteligência conceberam um
formidável instrumento de intermediação: o DINHEIRO – unidade
simbólica, lastreada em retaguarda bem cimentada, armazenável e
fácil de transportar, que se prestava, de imediato, à mensuração e
comparação de valor entre produtos e serviços. Seu uso alastrou-se
na vida pessoal, familiar e comunitária: reserva de valor; revolução
da atividade mercantil. À esteira, emergiram os comerciantes de
dinheiro – bancos – a estabelecer pontes entre reservas excedentes
e necessidades (remunerando aquelas e taxando estas), e a fomentar
negócios. Girando ininterruptamente, o dinheiro criou bases para o
Capital, fez circular riquezas, gerou empregos, impulsionou a produção
e promoveu o desenvolvimento de comunidades e nações.
Modernamente, o dinheiro – força motriz – faz parte, não
importando o nível social ou a grandeza, da vida das pessoas e
das organizações. Sem dinheiro: ninguém sobrevive; nenhum
empreendimento se levanta; o trabalhador não produz; o comércio
estanca; a fome grassa; a caridade esmaece; a comunidade fenece.
Apesar de sua história gloriosa no papel de facilitador das relações
de toda ordem, o dinheiro – mero instrumento ou objeto – não tem
sido bem compreendido pelos humanos. Ora é vilipendiado, ora,
idolatrado. Contra ele, em atitude de hipocrisia, muitos se arvoram
em julgadores, arrotando preconceitos ou tolices. Os epítetos lhes são
lançados na ventania da irresponsabilidade de uma humanidade ainda
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em baixo nível consciencial: dinheiro traz felicidade ou dinheiro é o
móvel da infelicidade; o vil metal é o culpado das mazelas e injustiças
sociais; tendo dinheiro, compro tudo, inclusive a honra das pessoas etc.
Entendamos de vez – desafivelando a máscara do cinismo ou da
ingenuidade – que o dinheiro não é moralmente bom nem mau, e sim,
neutro. O detentor do dinheiro – inclusive nas instituições – é que lhe
faz bom ou mau uso, segundo seu estofo moral. O Homem de Bem,
cuja meta é Ser, não o idolatra nem o cultiva em síndrome de ganância
(escravização ao Ter); ao contrário, tem-no, muito ou pouco, como
posse transitória para ser usado na garantia de sua sobrevivência ou
na busca de suas realizações – pessoais, familiares, organizacionais etc.
Sabe que a posse é transitória e que, ao final da fugaz travessia terrena,
nada se leva, exceto os créditos do bem que se fez.
Eis a verdade incontrastável: Dinheiro – instrumento valioso, se
usado em consonância aos parâmetros da Lei do Amor.

DINHEIRO? A PLENITUDE É DEUS, MAIOR RIQUEZA
Noneto-Poético-Teatral nº 45 – Soneto-nº 6.125

Força motriz, pois sem dinheiro não
se sobrevive; compra quase tudo:
— Menos a PAZ, que só requer união.
Móvel metal; por posse eu não me iludo!
Sem hipocrisia, pode dar lição;
entre os humanos paga até o “escudo”
meta que faz na fome boa ação,
fácil transporte, gira pelo mundo.
Dinheiro não se leva desta terra;
pela pitada deu valor ao sal;
idolatrado o “ter”, poder na guerra.
É um instrumento, apenas, com certeza!
Neutro, o dinheiro não é bom, nem mal.
A plenitude é DEUS... maior riqueza.
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PERSEVERANÇA → ESTRELA-GUIA DO ÊXITO
Klinger Sobreira de Almeida

“Cair sete vezes; levantar-se oito” (provérbio japonês). “Água mole
em pedra dura, tanto bate até que fura” (dito popular).
Perseverança – característica de pessoas persistentes e resolutas
em seus propósitos – é traço distintivo de caráter visualizado por dois
eixos: um direcionado ao bem, outro ao mal. Naquele, representa
atributo positivo; neste, negativo.
Os indivíduos perseverantes trazem consigo uma vontade
incoercível; acreditam no seu potencial. Sabem que vão chegar e colher.
Nada os afasta do caminho. Nem óbices. Nem tropeços. Nem quedas.
Normalmente, são os vencedores da travessia. Os conquistadores. Os
descobridores. Os impulsionadores do progresso da humanidade, ou
os responsáveis por grandes hecatombes.
Pelo ângulo positivo da perseverança, eis alguns exemplos da
história: Paulo, a semear o cristianismo entre os gentios; Júlio César, na
conquista das Gálias; Vasco da Gama, na superação do desconhecido;
Abraham Lincoln, na ruptura da escravidão; Victor Hugo, na literatura;
os Curie, na amplitude da ciência; Mahatma Gandhi, na libertação
da Índia; Juscelino Kubitschek, no avanço industrial, extensão das
fronteiras e mudança da capital; Coronel Pedro, o legendário Delegado
de Capturas, no desvendamento de crimes misteriosos. Porém, no
enfoque negativo, também há passagens trágicas: Gengis Khan, com
seus rios de sangue; Stalin, na megalomania que suprimiu liberdades e
massacrou indefesos; Hitler, na ânsia genocida contra raças...
No polo oposto à perseverança, há aqueles que titubeiam e,
às vezes, nem dão o primeiro passo. Quando o fazem, constroem
uma geografia de tropeços e quedas, e nunca se erguem; costumam
abandonar seus propósitos nos primeiros reveses. A vida lhes é um sítio
inóspito, indevassável, que não vale a pena atravessar. Se, porventura,
alçam, por estranhas e inexplicáveis contingências da vida, a altos
cargos, posições de chefia, tornam-se coveiros das organizações. Os
exemplos são muitos nos cenários político, institucional, empresarial...
A perseverança qualifica a vontade, dá-lhe substância energética
duradoura, porém não constitui elemento isolado na contextura
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humana. Situa-se no bojo de valores, entrelaça-se, tendo por base a
lei regente universal – o Amor – com a fé, inteligência, coragem e
serenidade. O perseverante vai, avança e alcança o cume. Mas não é
um tresloucado que mergulha em abismos nem se enreda por cipoais
e armadilhas inexpugnáveis. Sem embargo da coragem que lhe é
peculiar, sabe dimensionar suas estratégias, lincear os horizontes,
recompor veredas ou até mesmo recuar. Assim, perseverança não se
coaduna com inteligência curta.
A assimilação da perseverança, como valor de caráter, deve
compor o espectro educacional do indivíduo a partir da infância.
Se assim for feito, estaremos forjando cidadãos para a vida. Seres
humanos úteis na construção de uma humanidade de elevado nível
consciencial. Seres que, tendo por estrela-guia o êxito, não fogem,
não fracassam, nem se corrompem.

PERSEVERAR NA LEI DO AMOR

Noneto-Poético-Teatral nº 40 – Soneto-nº 6.119

O vencedor enfrenta seu porvir;
cai sete vezes, sofre, mas levanta;
sabe que vai chegar ao fim, sentir;
pelo caminho, chora até ri e canta.
Boa vontade, a trilha faz luzir;
serenidade em bojo, paz encanta;
clareia abismo, tudo quer cumprir:
— Colheita boa, rega a fé que planta.
Perseverante vence, alcança o cume
na consciência espanta qualquer ânsia,
com positiva ação acende o lume.
Amor na base é LEI, jamais exito:
— Pura Verdade, chega desde a infância...
Perseverar é Estrela-Guia ao êxito.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

HONESTIDADE → OPÇÃO ÚNICA
Klinger Sobreira de Almeida

A existência humana não é um fim em si mesma. É uma travessia – breve
e fugaz, finita diante da eternidade – que, em essência, constitui privilégio e
oportunidade. Enseja, se bem aproveitada, ascensão cósmica da alma.
Como aproveitar, no decurso da travessia, este privilégio de viver
na esfera terrena? Quem tiver a curiosidade de se reportar ao tema III
desta série, recordará que o caminhar consiste numa interação entre
o TER e o SER. Este, resultante da elevação consciencial do viajor –
conquista imperecível – é a meta. Aquele – configurado em agregados
necessários, mas perecíveis – representa mera prova da passagem.
Cumprida a meta, a alma prossegue ascensionalmente.
Elevação consciencial – segredo do êxito – consiste, de um lado,
em garimpagem tenaz dos valores morais na tessitura do caráter do
Homem de Bem; de outro, impõe-se a resistência hercúlea aos apelos
ilusórios que o ego, a cada passo, acena ao viandante: as benesses
mundanas. Em suma, vivência humana em Amor.
Na utilização sensata do livre-arbítrio, o cultivo do valor moral
honestidade – probidade, honradez, decência, decoro, dignidade... – é
primordial na arquitetura de sustentação do caráter. Nesse alinhamento
se colocaram os luminares do pensamento humano – Verbi gratia:
“Honestidade foi e será sempre a arma decididamente mais forte para todas
as lutas da humanidade que vive e progride.” (Enrico Ferri) “Honestidade
é o primeiro capítulo no livro da sabedoria.” (Thomas Jefferson)
A honestidade, permeando todos os segmentos de um povo,
torna-se uma cultura que condiciona as pessoas a partir da tenra idade:
a criança, por força da educação, não se compraz na desonestidade.
O adulto – cidadão comum – é exemplar no cotidiano: respeita as
leis de trânsito independente de fiscalização; não recorre à fraude
para adquirir direitos; não age como corruptor ativo para se livrar
de infrações; não tenta ludibriar para obter vantagens nem êxito em
qualquer certame; quando ocupante de cargos públicos, é invulnerável
à corrupção, jamais se desvia das leis para a prática do abuso de poder.
Nessa cultura, as elites políticas, empresariais, sindicais e institucionais
são imunes à prevaricação, ao nepotismo, à corrupção...

95

96

Rastreando a verdade

Infelizmente, no Brasil, malgrado os bolsões de honestidade da
base ao topo – o que é honroso e dá esperança de reversão do quadro
– o que prevalece é a “Cultura do Cinismo”, cujos ingredientes são a
mentira, a improbidade, a desonra, a desonestidade, a ânsia de tirar
proveito em tudo, a rapinagem do erário público, a corrupção por todos
os ângulos e facetas... No painel da história, emergem escândalos que
vêm em roldão desde o império, atravessa a república para desembocar
no mensalão e nessas excrescências vergonhosas que a operação “Lava
Jato” desnudou.
Urge uma reviravolta: (1) sepultar, como dejeto social, a “Cultura
do Cinismo”, caldo da corrupção; (2) erigir, no altar dos valores
fundamentais, a “Cultura da Honestidade”. A força motriz da reversão: a
família, os educadores, os líderes... E, a partir daí, o engajamento pleno.
Se almejamos a grandeza da pátria – sua emancipação moral –
propugnemos por esse viés: HONESTIDADE → Opção Única.

HONESTIDADE EXIGE PROVA PLENA
Noneto-Poético-Teatral nº 49 – Soneto-nº 6.150

Vivência humana Amor total encena:
— Interação do Ser e Ter: Verdade!
Honestidade exige prova plena!
— E o desonesto? Um país invade.
Painel da História mostra cada cena:
— Sempre existiu o corrupto...dor...maldade!
Infelizmente, nódoa causa pena!
Reviravolta? Urge usar a grade...
Homem de Bem garimpa a essência pura,
para a ascensão na esfera bem real:
— Líder consciente gera a luz futura.
Única opção que nega haver abismo!
Força motriz que traz valor moral;
Honestidade é meta e exclui cinismo.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

EXEMPLO → FORÇA QUE ARRASTA
Klinger Sobreira de Almeida

“Não há modo de mandar, ou ensinar mais forte, e suave, do que o
exemplo: persuade sem retórica, impele sem violência (...) desata todas
as dúvidas, e corta caladamente todas as desculpas. Pelo contrário, fazer
uma coisa, e mandar ou aconselhar outra, é querer endireitar a sombra
da vara torcida.” Manuel Bernardes
Em Mar58, aos 17, ingressei no DI/PMMG. Iniciava uma
formação de quatro anos. Muitos manuais de aprendizagem. Um deles,
Manual de Princípios de Chefia/EB. Dentre os princípios alinhavados,
um destaque: DAR O EXEMPLO — “Instintivamente os homens
tomam o Chefe como exemplo que tanto pode ser imitado como citado
para justificar suas próprias falhas...” Em Out61, parti para a vida, e o
roto manual, enriquecido, acompanhou-me. Pude, nos entreveros mais
cruciais, provar e constatar a dimensão incomensurável do princípio
que nos fora dado como estrela-guia. Repassei-o em dezenas de
conversas e palestras à tropa. A Força do Exemplo arrastava os policiais
ao cumprimento do dever.
Exemplo é um termo substantivo forte, vernáculo dinâmico: traduz
condutas, comportamentos, atitudes que se erigem em modelos a serem
seguidos, quando coerentes e alinhadas aos padrões éticos/morais
de cidadania, justiça social, normas legais, probidade, convivência
harmoniosa e pacífica, feitos construtivos... Todavia, quando desviadas
ou desalinhadas dos padrões ético-morais, tornam-se modelos nocivos
que devem ser evitados, ou, se aceitos, conduzem à seara do mal.
Normalmente, os exemplos mais significativos e impactantes –
delineadores de modelos – que influenciam para o bem ou para o mal,
advêm dos detentores de status – político, institucional, empresarial,
classista, artístico, intelectual... – ou daqueles que ocupam posições de
mando. Destes, qualquer que seja o patamar em que se colocam, flui
liderança; postam-se em alturas de onde são olhados e acompanhados
de forma minudente; seus atos são faróis que indicam o caminho,
ajudam a plasmar o caráter. DAR O EXEMPLO – positivo, inatacável,
luminoso... – deveria ser o princípio basilar do segmento de pessoas
que alcançaram patamares superiores na sociedade, pois a massa – o
povo – mira-se neles, imita-os, elege-os como modelo para o bem ou
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para o mal. Quantos se volveram ao crime porque viram o exemplo de
corrupção medrar no seio das elites políticas e empresariais?! Quantos
se enveredaram na senda do tóxico à esteira de artistas famosos?!
Quantos adultos trilharam as ínvias veredas da desonestidade porque
fixaram no subconsciente a conduta incorreta dos pais?!
“As palavras podem até convencer, mas só o exemplo arrasta
pessoas” – Abraham Lincoln. Simples e breve, mas substanciosa
mensagem que é um chamamento: aos pais, que lançam as primeiras
sementes do caráter infantil; aos professores, que dão luzes e modelam
os caracteres; aos políticos, empresários, autoridades públicas e líderes
de movimentos, que, do cume da brasilidade, representam a ordem
social e a dinâmica produtiva; aos artistas, que se situam na ribalta...
EXEMPLO → Força Que Arrasta! Verdade cediça! Deve ser
refletida e enunciada em alto e bom-tom. Deve tomar assento na mente
de todos que querem viver um mundo de harmonia e paz.

EXEMPLO ARRASTA A MULTIDÃO
Noneto-Poético-Teatral nº 41 – Soneto-nº 6.120

Palavra empolga, apenas mente pobre;
o bom exemplo muda tudo envolta;
força motriz da vida é o gesto nobre,
eleva o ser humano, sem revolta.
Na multidão, conduta não se encobre;
ação correta toda língua solta,
plasma o caráter, luz que o templo cobre,
conduz modelo, traz poder à volta.
Corta a desculpa ou termo, sem verdade,
no patamar, bom-tom traduz a imagem,
leva à ribalta, o brilho da saudade.
Exemplo é tudo; tem farol melhor!
Essência da alma, corpo dá mensagem...
— Exemplo: força arrasta ao Bem maior.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

ATRAÇÃO ↔ REPULSÃO: REALIDADE PSÍQUICA
Klinger Sobreira de Almeida

Ditado espiritualista: “Deus, dotando o homem de potências,
fê-lo o mínimo possível para que ele se realizasse o máximo possível.”
O conhecimento, após a estagnação medieval, retomou passos
céleres na renascença. O homem, libertando-se dos grilhões, deu asas
à centelha com que fora agraciado: a Inteligência. Os segredos, até
então encobertos por miopia mental ou conveniência, gradualmente
foram desvendados. Do século XVI ao XX, a ciência tomou prumo.
O planeta situou-se no contexto universal. No âmago das teorias
científicas, as quatro forças – gravidade, eletromagnética, nuclear
forte e fraca – emergindo à percepção humana, manifestaram-se,
e um vasto leque de energias se abriu. Veio a avalanche tecnológica
em todos os campos da vida.
A ciência ateia, por seus arautos e corifeus, deslumbrou-se.
Atrelada tão somente ao sensorial, à experiência do fato observável,
inebriou-se no orgulho. Hoje, v. g, temos a astrofísica que, nos seus
mergulhos longínquos, quer buscar o começo do universo no seio
de uma teoria tateante: o Big Bang. Na origem – 13,5 bilhões de
anos – o átomo primordial, a explosão. Pergunta-se: E antes? Eles
respondem infirmes: – o Nada (ex nihilo nihil fit!). Os metafísicos
retrucam com as próprias leis da física: – Impossível! O universo
é um efeito inteligente. Existe porque lhe houve e há uma causa
inteligente. Sim! A ciência avança, porém estaca na barreira do finito.
Choca-se nos limites. Ignora que nada inventou, apenas retirou
o véu do que já existia. Não vai além. Não incursiona na infinita
trilha da seara espiritualista. Assusta-lhe a intuição, o fundamento
metafísico; onde viceja o “natural”, ela vislumbra o “sobrenatural”.
Em verdade, tudo que se manifesta no visível existe no invisível
aos olhos humanos. As leis naturais, algumas já percebidas, vieram
de lá – da imensidão espiritual, do infinito cósmico – onde há
outras forças, segredos e energias sutis mais possantes, ainda não
desvendadas pela humanidade imperfeita, mas de conhecimento de
algumas almas iluminadas. Por isso, os milagres de Jesus e outros
avatares, as façanhas lendárias de Krishna, as curas inexplicáveis, os
fatos paranormais...
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No enfoque cósmico – plano de interação do ser humano – uma
dessas forças chega a nós, percebemo-la, porém poucos conhecem seu
descomunal poder, seu avassalador manancial de energias. Esta força
é potência mestra da alma: engendra, plasma, guia e aciona outras
potências – o Livre-Arbítrio e a Vontade. Referimo-nos ao Pensamento
– que atrai ondas inexpugnáveis; que emite ondas penetrantes; que
supera a fenomenal velocidade da luz.
O homem é reflexo do que pensa. Nas ondas do pensamento, entre
o mal e o bem, rastejando ou voando, constrói seu destino. Pensando
em prosperidade, atrairá riqueza; em vigor, saúde plena; em ação
construtiva, obras úteis; em fortaleza, vitórias; em bondade, trilhas
benfazejas; em justiça, colaboração, solidariedade e fraternidade; em
otimismo, luz... Ao contrário, pensando pobre, atrairá pobreza; em
doença, enfermidades; em desânimo, tristeza, melancolia e depressão;
em medo, fracassos e derrotas; em maldade, tropeços e males; em
pessimismo, trevas...
O “Homem de Bem”, cujo pensamento guia-se pelo amor, além
de emitir continuamente ondas positivas, erige em torno de si uma
“couraça psíquica” que o protege da negatividade oriunda dos maus
pensamentos gerados individualmente ou em ambientes coletivos
– os detritos psíquicos aproximam-se, batem e retornam (efeito de
repulsão). A couraça apenas dá passagem aos eflúvios que conduzem
bons pensamentos (efeito de atração). Eis a realidade psíquica que
muitos ignoram, mas, para os que a entendem, a felicidade terrena
descerra as cortinas.

ATRAÇÃO? FELICIDADE ATRAI O PURO AMOR
Noneto-Poético-Teatral nº 44 – Soneto-nº 6.124

Os ateus não comprovam na Ciência
trilha infinita ao “NADA”, fica presa;
Tecnologia tenta achar “Regência”
do “natural” que em Deus não dá despesa.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Inteligência humana tem potência
que Deus provê na interna luz acesa!
A mente ativa traz divina essência,
couraça forte cuida e faz defesa.
É uma verdade, e então também assino:
— “O Homem é o que pensa” atrai o BEM,
repulsa o MAL, constrói o seu Destino.
O Livre-Arbítrio ostenta seu valor;
Potência-mestra d´alma é sem refém...
“Felicidade guia o puro Amor.”

OTIMISMO → LUZ ↔ PESSIMISMO → TREVAS
Klinger Sobreira de Almeida

Atitude é a maneira de relacionar-se consigo mesmo, com o
mundo e a vida. É o modus vivendi em sentido amplo: postura mental,
palavras ou ações. No processo atitudinal, usando as potências da alma,
o ser dá vazão às suas qualidades de caráter ou aos seus defeitos, externa
conhecimentos e habilidades, e deixa à mostra o nível consciencial.
Visualizada abstratamente no contexto individual, posiciona-se
nas duas extremidades de um espectro: na inferior, Pessimismo; na
superior, Otimismo. Nas extremidades, certamente poucos. A maioria
se ondula na tendência evolutiva.
Pelo ângulo dos dois polos, algumas posturas exemplificativas:
Do PESSIMISTA: viver é um fardo pesado, vale de lágrimas; todos
lhe querem mal; trabalho, um castigo – melhor, o plácido repouso; uns
privilegiados nascem ricos, outros infelizes, pobres; tudo é defeituoso,
não adianta querer consertar; arriscar, só para os tolos, vai-se ao certo;
aproveitar o máximo possível, o próximo que se dane; paradigma –
ludibriar, dissimular, fugir; natureza ingrata; esperança, mera ficção...
Do OTIMISTA: viver é uma dádiva divina, travessia que proporciona
a ascensão cósmica – oportunidade de construir um mundo de paz,
fraternidade e justiça social; trabalho, lei da natureza – dignifica o ser
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humano; talento e riqueza – concedidos pelo Criador – destinam-se ao
bem comum; identifica o melhor e belo nas pessoas, situações ou coisas;
cria, no entorno, em quaisquer circunstâncias, ambiência harmoniosa...
O Pessimista, indivíduo de baixo nível consciencial, tem como
premissas de vida: Egoísmo, Hipocrisia, Cinismo, Covardia... O
Otimista, no seu elevado nível consciencial, orienta-se pela Fé,
Altruísmo, Esperança... Sua estrela-guia, o Amor.
O metafísico RW Trine, in “Em Harmonia com o Infinito”, afirma
sobre esses modelos humanos antitéticos: “O otimista, com juízo e
conhecimento superiores, forja o seu próprio céu e à medida que o prepara,
coopera para forjar outro maior para todo o mundo. O pessimista, levado
por vistas rasteiras, forja o seu próprio inferno; e à medida que o forja,
coopera para forjar outro para todo o gênero humano.”
Reportando-se à história universal, constata-se que os Pessimistas,
quando tiveram alguma proeminência, não lideraram; em regra,
representaram tragédias: Calígula, Nero, Herodes... Os Otimistas,
ao contrário, alavancaram o desenvolvimento humano em todas as
searas do bem: política, letras, empresa... Eis uma referência histórica
que personificou o otimismo: Helen Keller, Jun1880/Jun1968. Cega
e surda aos 18 meses; aos 10 anos, falou e compreendeu o significado
das coisas. Diplomou-se em universidade e espantou o mundo por seu
empreendedorismo em defesa dos deficientes. Elevou-se em conhecimento
e nível consciencial. Apesar da cegueira e surdez que a acompanharam até
seu falecimento, foi jornalista, escritora, filósofa e conferencista; visitou
35 países, inclusive o Brasil. Em todas as comunidades, semeou otimismo
e desbravou veredas. Figura humana incomum, legou pensamentos
substanciosos, dos quais pinçamos duas pérolas: “O otimismo é a fé em
ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo”; “Jamais um pessimista
descobriu o segredo das estrelas, nem navegou para terras encantadas ou
abriu um novo paraíso para o espírito humano”.
Enquanto a atitude de otimismo proporciona a interação cósmica,
abrindo ao Otimista um canal de luz, tornando sua psicosfera radiante,
o pessimismo leva seu cultor ao reino das trevas. A energia que emana
daquele é salutar a todos os ambientes. A energia que flui do Pessimista
é percebida por seus miasmas deletérios.
Constitui sabedoria eleger o otimismo como rota de ascensão humana.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

OTIMISMO E PESSIMISMO

Noneto-Poético-Teatral nº 46 – Soneto-nº 6.127

MODUS VIVENDI mostra a ação que prega
que o otimismo fica na memória;
consciência de alto nível vem sossega,
com interação, a paz espera a glória.
Sempre altruísta, Keller surda e cega
leva o leitor a crer no Bem da história!
Quem sabe amar, a estrela-guia pega.
Sem harmonia, o mal semeia inglória.
O pessimista não entende estrelas,
sem atitude, sem sonhar, não ama!
Cultua trevas, males vão retê-las.
Sabedoria é rota que conduz;
usa potências da alma, não reclama:
— Ser Otimista tem canal de Luz.

LIBERDADE → VALOR DA ORDEM
Klinger Sobreira de Almeida

“Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver
de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros.” —
 Nelson Mandela
O que significa liberdade para o animal selvagem? Permanecer
em seu habitat; não ser caçado nem enjaulado. E o animal doméstico?
Viver sem corrente e livre de maus tratos. E os pássaros? Voar e cantar,
sem gaiolas e temores.
E o homem? Este, ser passageiro – algoz da natureza, dos animais e
dos pássaros – traz em si uma alma que, em marcha cósmica, lhe dá vida. É
o ser diferente no contexto do planeta. Dotado de inteligência, pensa e age
(pensamento e vontade: potências da Alma). Traz, ainda, no âmago, também
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potência, a faculdade do livre-arbítrio, que é liberdade. Faz o que quer e
deseja como evidencia a alegoria do primeiro momento: o casal no paraíso,
mesmo alertado sobre o fruto perigoso, comeu-o e sofreu as consequências.
Livre-arbítrio! O homem, e só ele, escolhe, ao longo da travessia
terrena, seguir a trilha do bem, ou desviar-se pela vereda do mal. E
este é o dilema no qual a humanidade se debate desde seu alvorecer
neste planeta de “provas e expiações” – estágio de almas imperfeitas
que configuram ondulações entre altruísmo e perversidade. Pequena
parte alcança razoável “elevação consciencial” e usa a liberdade rumo
ao bem comum em trajetória sempre ascensional. A maioria emprega
predatoriamente o livre-arbítrio: opta pelas benesses ilusórias;
permanece em estase ou projeta-se em abismos, e retarda o processo
evolutivo. Infringida a lei regente, a sanção é autoimposta.
A história da civilização demonstra, à saciedade, que a maioria
perversa conduziu a humanidade às guerras sucessivas e cruentas,
aos morticínios coletivos, à adoção da escravidão abjeta, à eliminação
impiedosa de etnias, à prática da tortura... Porém, a minoria do bem se
expande, gradualmente, e tem imposto alguns freios que contêm o desvario
do mal (ONU, legislação internacional etc.). Na visão restrita de comunidade,
emergiram as normas de ordem pública que, coibindo crimes, contravenções
e infrações administrativas, ensejam a vida em sociedade.
Diante de uma humanidade ainda imperfeita, questiona-se: A
liberdade, na sua concepção ampla, é possível? Em princípio, sim.
Quando o ser humano, num porvir distante, evoluir a um patamar
moral/espiritual elevado e compreender, na generalidade, que a vida
é uma passagem fugaz: oportunidade de aquinhoar valores para sua
trajetória ascensional. Então, a submissão à Lei do Amor – respeito à vida,
honestidade, fraternidade, bondade, altruísmo, trabalho, solidariedade,
misericórdia... – constituirá atitude natural e padrão no relacionamento
interpessoal e coletivo. A ordem que representa progresso, harmonia e
paz conterá a liberdade como seu valor maior.
O abuso da liberdade – invasão de propriedades, bloqueio de
rodovias, destruição de laboratórios de pesquisa, desrespeito aos direitos
de outrem, iterativas e descontroladas práticas delituosas... – leva à
desordem. Esta, permitida e incentivada por governantes insensatos,
acarreta o “liberticídio”. A liberdade, após agruras, choros e ranger de
dentes, poderá ser reconquistada quando a ordem voltar a imperar.
Liberdade não condiz com desordem; é valor inerente à ordem.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

HÁ LIBERDADE, AINDA QUE TARDIA
Noneto-Poético-Teatral nº 55 – Soneto-nº 6.160

O SER Humano não quer ter correntes...
No transformismo, se escolher o mal,
mesmo alertado, vai “ranger os dentes”
terá desordem, sem padrão normal.
Neste planeta há boas/más sementes:
_”Expiações e Provas” trazem cruz real!
Todo homem livre amplia suas lentes;
inteligente segue o bom canal.
Sabe esperar porvir distante, em lida,
valor maior conquista e tudo faz;
somente pela lei do AMOR cumprida.
Isto é possível? -Sim e alguém diria:
-Harmonia, Progresso, Ordem, Paz...
Há LIBERDADE, ainda que tardia.

HUMILDADE → PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO
Klinger Sobreira de Almeida

“A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.” (Confúcio)
As virtudes – valores qualitativos de ordem ético-moral: altruísmo,
coragem, honestidade, temperança, perseverança, serenidade,
humildade... – conformam, idealmente, a personalidade. Todavia, entre
o ideal e o real, há um gap imenso, consequência das imperfeições de
uma humanidade, cuja maioria se atrela ao Ter em detrimento do Ser.
Nessa tessitura, o homem deixa-se levar pelo egoísmo, inebria-se com as
ilusórias atrações mundanas, e escraviza-se aos valores negativos.
No contexto da humanidade – 7,2 bilhões – os virtuosos plenos,
aqueles que alcançaram elevado nível consciencial, existem, mas
são poucos. Se nos detivermos no quadro de crueldades, opressões,
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estelionatos, corrupções e injustiças do cotidiano, constataremos, no
polo oposto, uma horda considerável de viciosos de toda a espécie.
No entremeio, em diferentes graus, a maioria caminha, erradicando
lentamente os vícios, rumo à virtude, conditio sine qua non da trajetória
evolutiva. Nesta ascensão, uma virtude assume posição de vanguarda;
representa o alicerce sobre o qual se erguem as vigas do templo: a
HUMILDADE. Ausente esta, o templo da virtude, mesmo atingindo o
ápice da glória em situações mundanas, não se sustenta, esboroa-se.
Humildade – defluente do Amor – é estágio de acentuada
elevação consciencial. O viajor terrestre, alcançando-o, avança além do
ego-vulgar e promove a derrocada de seus filhotes: orgulho, vaidade,
soberba, arrogância, truculência, inveja, ódio... Em sua meta de Ser,
despoja-se dos supérfluos ilusórios e atrai para si a luz perene. O ego –
inserto no Eu Superior, e por ele guiado – jamais se infla.
Todos que, na travessia terrena, chegaram à plenitude do êxito,
quaisquer que tenham sido seus campos de atuação, caracterizaram-se pela
humildade. Foram fortes moralmente e respeitados, mostraram sabedoria
e exerceram liderança. E obtiveram o reconhecimento da história.
O Mestre Jesus Cristo, na síntese de abertura do majestoso Sermão do
Monte, enuncia: “Bem-aventurados os humildes porque deles é o reino dos
céus”. E esta foi a diretriz da Boa Nova, igualmente esposada por paladinos
do pensamento, conforme se vê nesta amostragem exemplificativa – Santo
Agostinho: “Observa a árvore. A fim de crescer para cima, primeiro cresce
para baixo. Primeiro finca sua raiz na humildade da terra para depois lançar
seus galhos ao alto céu”; Rabindranath Tagore: “Quanto maiores somos em
humildade, tanto mais próximos estamos da grandeza”; Ernest Hemingway:
“O segredo da sabedoria, do poder e do conhecimento é a humildade”; Miguel
de Cervantes: “A humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes e
sem ela não há nenhuma que o seja”; T. S. Eliot: “A única sabedoria que uma
pessoa pode esperar adquirir é a sabedoria da humildade”; São Tomás de
Aquino: “A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria”; São Francisco
de Assis: “A humildade é a chave que abre todas as portas”...
Diante de tudo e do testemunho da história não há como deixar
de reconhecer o papel fundamental e insubstituível da humildade na
ascensão humana. Sem esta, o homem patina, tenta, mas não alça voo.
É uma ave de asas quebradas.
Assim, no decurso do processo evolutivo, mais uma verdade
cediça: a HUMILDADE → Plataforma de Elevação da Alma.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

HUMILDADE ABRE PORTAS

Noneto-Poético-Teatral nº 47 – Soneto-nº 6.131

A diretriz da Boa Nova alerta
para a lição: Sermão do Monte traz,
na plataforma humana a porta aberta,
onde HUMILDADE berço firme faz.
Na elevação do ego, trilha certa,
na alma da gente alcança AMOR e PAZ:
— Porto seguro sem ilusão incerta,
que um viajor, o mal total desfaz.
Entre as Virtudes, colhe seu produto;
sem ter vaidade, vê: Raiz é plena;
árvore útil, doa ao Ser, seu fruto.
Construção forte, não tem vigas tortas;
sólida base atrai a Luz serena:
— Humildade é a chave que abre portas.

SENSO DE JUSTIÇA → PILAR ESSENCIAL
Klinger Sobreira de Almeida

“Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com
que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido
vos hão de medir a vós.” – Mt 7:1-2
Senso, vocábulo que evoluiu do grego ao latim: Sensus – referese à faculdade de perceber com profundidade; percepção do que é
apropriado, permitindo distinguir entre o verdadeiro e o falso. É uma
capacidade para formular juízos, ou agir diante de situações concretas,
no eixo das premissas equilíbrio, moderação, ponderação, benevolência,
indulgência, tolerância...
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Essa latitude do termo ensejou, ao longo da história, a criação de
expressões definidoras de situações ou circunstâncias que denotam
estágio de excelência harmoniosa, em que “Senso” constitui a base
sólida do entendimento. Descartes, empregando a expressão Bom
Senso, atribuiu-lhe a faculdade de julgar bem, de decidir ou agir na
trilha da sensatez, conotação que, ainda hodiernamente, prevalece.
Shaftesbury e Hutchinson, filósofos do séc. XVIII, consideravam o
Senso Moral como uma capacidade instintiva de avaliação e, portanto,
um guia infalível do homem. Nessa toada, encontramos o advento do
Senso Comum – hábitos e costumes sedimentados no seio da massa
– como significado de sabedoria coletiva. No vulgo, Senso Crítico
constitui apanágio do homem que sabe lidar com proficiência e reverse quando em desvio. Assim, o termo foi se compondo... E aflorou um
de seus ângulos mais impressivos: Senso de Justiça.
“Pelas Trilhas da Liderança”, obra de minha autoria/2005, reporta
o Senso de Justiça no rol das vigas mestras que sustentam o Templo da
Liderança. Discorrendo sobre a compreensão desse pilar, e o seu valor na
tessitura de caráter do líder, p. 306 a 311, afirma-se em conclusão: “Senso
de Justiça ou Senso de Equidade implica em tolerância praticada nos limites
do Bom Senso. Implica na consciência de que o líder não é carrasco, nem
tirano, nem dono da verdade absoluta. Implica em ponderação e equilíbrio
nas decisões e muito mais: benevolência no trato com as pessoas, uma certa
dose de indulgência diante das imperfeições humanas, pois nós também se
nos mirarmos detidamente à frente de um espelho imaginário, cairemos na
realidade crua e nua: somos um poço de defeitos...”
Senso de Justiça não é parâmetro apenas no liame líder x liderado,
mas alcança todo espectro do relacionamento humano: família, escola,
trabalho, vizinhança... As atitudes cotidianas, recíprocas – intercâmbio
entre pessoas – devem ser escoimadas dos vírus deletérios – egoísmo,
mentira, deslealdade, vaidade, maledicência, traição, cobiça, inveja,
intolerância, descontrole emocional... – cedendo lugar aos valores
qualitativos da serenidade. Observar sempre a ensinança de Cristo: “E
por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a
trave que está no teu olho?...” – Mt 7:3
Imperando o Senso de Justiça nos relacionamentos, cada ser
cresce em respeito e dignidade, e, certamente, todos estarão envolvidos
por um clima de harmonia e paz, seara propícia à ordem e ao progresso.
Eis um pilar essencial da vida em comunidade.
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SENSO DE JUSTIÇA

Noneto-Poético-Teatral nº 50 – Soneto-nº 6.154

Conhecimento gera Senso Crítico,
percepção bem conhece o Bem e o Mal;
pura Verdade mostra para o cético
que na equidade pesa o que é normal.
A Liderança é viga, seta ao mítico!
Sabedoria lida com Moral...
Insensatez não quer julgar político;
Ciência prova só o que é real.
A sensatez envolve o líder, guia,
urge equilíbrio, toda a ordem conta,
paz e a harmonia envolve todo dia.
Pequeno erro tira-se com pinça...
Imperfeição humana o olhar aponta:
— Forte pilar é o Senso de Justiça.

EXCESSO DE LEIS → FONTE DE
INEFICIÊNCIA E CORRUPÇÃO
Klinger Sobreira de Almeida

“Quando leis e decretos são numerosos e evidentes, ladrões e
bandidos multiplicam-se.” – Lao Tsé, in Tao Te King, Poema 57.
O Estado – instrumento para promover o progresso e o bem-estar
– desde a remota antiguidade, quando ainda uma ficção, teve na classe
dirigente seu “Calcanhar de Aquiles”. Ora soberanos absolutos a governar
em prol da corte, usurpando a riqueza e escravizando os vassalos. Ora
ditadores cruéis, pretensos sábios ou deuses, que mantinham seus
familiares e áulicos usufruindo de todas as benesses e, ao resto: migalhas,
perseguição, cárcere ou morte. Ora pseudodemocratas, erigindo-se em
grupo dominante, saqueavam e igualavam o povo a um rebanho.
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Poucos são os Estados instrumentalizados a um exercício do
poder político voltado ao bem comum. Somente as nações, cujos povos
alcançaram elevados níveis na ordem consciencial e no conhecimento,
sabem escolher seus governantes, monitorá-los e realinhá-los quando
em desvios (v.g. Suécia, Finlândia, Noruega, Suíça...). A maioria vive
sob a égide de governos populistas, ou pseudodemocratas, ou ditadores,
onde o povo vegeta em diferentes graus de carência.
Uma das características do Estado invertido – instrumentalizado
às avessas – é a abundância de leis, decretos e normas administrativas.
Estas constituem copiosa teia que, por um lado perverso, dificulta,
atravanca, embaraça e peia a população, mas, de outro, enseja a “venda
de facilidades” – a corrupção escancarada – o gozo e a embriaguez do
poder. Neste viés, infelizmente o Brasil é um exemplo.
Até a Constituição/1988 (retalhada em quase uma centena
de emendas), trilhava-se o caminho da exuberância normativa. A
ordem constitucional emergida abriu as comportas, esgarçando o
processo legislativo no que tange à apresentação de projetos de lei e sua
tramitação. A essa tendência viciosa aportaram 26 unidades federadas,
um distrito federal e 5.270 municípios. Segundo o Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação-IBPT, levantamento/2013, foram editadas
nas três esferas – União, estados e municípios – 4.785.194 normas: leis,
decretos, resoluções administrativas etc.
O cipoal normativo, além de infernizar a vida do cidadão bem
intencionado, ensejou nos altos e médios estamentos – políticos,
empresariais, institucionais... – nichos de corrupção que, ao lado de
uma ineficiência gritante, saqueiam impiedosamente o erário público.
As dezenas de operações desenvolvidas pelo Ministério Público,
Polícia Judiciária e Justiça Criminal – Mensalão, Lava Jato, Mar de
Lama, Zelotes etc. – em cujas malhas caem, pela primeira vez, escalões
superiores da vida pública e executivos do topo, evidenciam a extensão
e a profundidade da megadelinquência que vem atolando a nação em
grave crise política e econômica.
Assim, na era contemporânea, o Brasil e dezenas de outras nações
atestam, e exibem à saciedade, a verdade em epígrafe, enunciada no séc.
VI a.C: excesso de leis, fator multiplicador de ladrões e bandidos. Neste
lodaçal da corrupção emerge a planta nociva da “ineficiência”, e o povo,
mergulhado em analfabetismo cultural, doenças e carências de toda
ordem, carrega a cruz do sofrimento. Triste sina! Mas!... A Esperança é
uma chama que nunca fenece. Num porvir, talvez próximo, tudo mudará.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

EXCESSO DE LEIS

Noneto-Poético-Teatral nº 52 – Soneto-nº 6.174

Excesso em tudo causa o mal descrito:(A)
— Legisladores criam leis e dão (B)
aprovação, às vezes, só no escrito, (A)
papel aceita tudo, ao Ser ladrão. (B)
Os vinte e seis Estados e um Distrito (A)
Federal trazem LEIS que não estão (B)
sendo cumpridas; tangem grave atrito: (A)
— Mas nas esferas querem Paz, União. (B)
Atualmente, muitas leis confundem! (C)
A corrupção não traz nenhum valor (D)
— Nações comprovam triste cruz! Há dor! (D)
A humanidade vê que muitos vencem! (E)
Impunidade os erros não convencem. (E)
Resta a Esperança quando existe Amor. (D)

SER HUMANO → CONSTRUTOR DO SEU DESTINO
Klinger Sobreira de Almeida

“A vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva é o
destino, a possibilidade de se molhar, ou não, é sua.” Sri Sri Ravi Shankar
O que é Livre-Arbítrio? Pensamento e Vontade são potências da
alma. Ensejam ao homem – ser inteligente da criação – jornadear pelos
sítios da travessia de forma ativa e proativa: fazendo acontecer... Mas essa
dinâmica da vida é matizada por uma faculdade: o Livre-Arbítrio, ou seja,
liberdade plena de escolha nos meandros entre o Ter e o Ser. Isto é bem
compreendido parafraseando a música de Gilberto Gil: Meu caminho
pelo mundo eu mesmo traço. “Deus” me deu o esquadro e o compasso.
O que é destino? É porvir – do homem, stricto sensu, e, da
humanidade, lato sensu. Sequência de acontecimentos, previstos
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ou imprevistos, que vão ocupar lugar ou incidir, temporal e/ou
espacialmente, na vida individual ou dos povos.
O homem é construtor do seu destino? Ou, na linha do maktub
(estava escrito), é mero joguete do destino? Eis a grande questão, cuja
resposta implica em sair do finito e devassar no além, nas dimensões
infinitas... Elucubrar em searas da metafísica.
O homem é, na essência, uma alma em trajetória cósmica, nascida
no berço do Amor. Trajetória longa! Em dimensões não concebíveis
por nossa mente limitada, mas que indaga, especula e apreende nas
revelações dos Espíritos iluminados: Krishna, Hermes, Lao Tsé,
Sócrates, Cristo, que nos proporcionaram a mensagem direta. Outros,
das vastidões siderais, lançaram verdades que jorraram nestes milênios.
Felicidade! Eis o destino que assinala o retorno da viagem cósmica. O
Ser Humano nasce para ser feliz! É a boa nova que os mensageiros
sinalizaram para a travessia humana.
Cumpre ao homem alcançar a felicidade, que, como meta
cósmica, insculpe-se em sua consciência. Então, o pensamento vagueia,
o livre-arbítrio ondula, e a vontade lhe segue. Grande parte, apesar de
conhecer a lei do trabalho, fraqueja, e prefere a inércia, a passividade ou
fuga diante da luta. Outros sabem a trilha, mas os apelos das benesses
mundanas são mais fortes. Alguns se enveredam no mal.
Inferências desta digressão metafísica: 1) a trajetória rumo à
felicidade é inexorável; 2) se a alma escolhe o caminho do amor e nele
persiste, fará um voo ascensional; 3) se, ao contrário, deixar-se engolfar
pelas ilusões mundanas: riquezas, honrarias e poder – estará sempre
em retrocesso; 4) se enveredar-se no mal e tornar-se fator de tormentas,
crimes e destruição, ao invés de subida, cairá no abismo; 5) se, diante
das provas e dificuldades, revelar passividade, permanecerá estagnada.
Na seara individual da travessia humana, os exemplos são muitos.
Pessoas nascidas em ambientes desfavoráveis – às vezes na mais horrível
miserabilidade – fazem emergir, de dentro delas, a potência da vontade,
e devassam os horizontes da emancipação de Ter. Se permanecerem no
“Caminho do Meio” (tema VIII), a felicidade virá. No entanto, a maioria
dos humanos tropeça, cai... Ou inebria-se com as coisas mundanas, ou
fica a rastejar, esperando o impulso do tempo.
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Os povos ou nações – constelação de potências da alma – são
construtores de seus destinos. Às vezes, chegam ao apogeu. Porém,
deslumbram-se nas águas do poder. Matam, roubam, destroem e
escravizam os mais fracos; tecem um carma coletivo, derrapam e sofrem.
Em suma: subir rumo à felicidade, ou descer, retardando; estagnar,
atrasando; ou crescer para avançar: opções do ser humano. Tudo isso
encontra eco na narrativa alegórica da Parábola do Filho Pródigo – Lc
15:11-32 – e na assertiva do Mestre dos Mestres: “... aquele que crê em mim
também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas...” – Jo 14:12

SER HUMANO CONSTRÓI SEU DESTINO
Noneto-Poético-Teatral nº 51 – Soneto-nº 6.171

A trajetória humana pede Amor,
como expressão da força que pratica
o despertar da mente e seu valor;
na Regra Áurea, pura essência fica.
Lei do Universo rege com penhor!
Iluminados não merecem crítica;
a vida não é fim, não posso opor,
a evolução mental constrói, suplica!
Todo ser nasce para ser feliz!
Obras do Bem trarão portais divinos...
Ação do mal retorna a ser raiz.
Seres afins se atraem é verdade
com livre-arbítrio mudam seus destinos.
Felicidade é fruto da Vontade.
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INTUIÇÃO → RESPOSTA CÓSMICA EFICAZ
Klinger Sobreira de Almeida

Com o uso da razão, a mente adentra ao raciocínio lógico.
Examina, aprofunda, colhe e interpreta informações, analisa, compara,
simula, desenha cenários, desenvolve hipóteses... Emergem as possíveis
descobertas; as alternativas de solução se avultam, as decisões tomam
contornos e o êxito parece nítido. Eis o império da razão! Bem
estruturado, cauteloso, visionário... Caminho correto do processo
decisório, ou coroamento para uma descoberta. Bons resultados,
dentro da lógica do conhecimento, podem vir, mas, às vezes, o final
aponta um fracasso retumbante.
A razão modela-se na ambiência exterior. Está sempre sujeita aos
imprevistos, aos fatores cambiantes da natureza, às nuances do caráter
e aos aspectos inerentes à imponderabilidade da conduta humana.
Então, o que é produzido pela razão, malgrado a construção lógica
irreprochável, pode levar ao sucesso, ou ao fracasso. Pode emaranharse em decorrência de incompetências enrustidas ou traições.
Quando se reporta à vida dos grandes líderes estadistas, ou empresariais,
ou cabos de guerra, ou cientistas exitosos, ou aos gênios inigualáveis,
constata-se um quê diferente no coroamento da decisão. Eram dotados da
capacidade intuitiva; bafejados pela Intuição. Einstein, certamente o maior
expoente em inteligência do séc. XX, sempre foi claro e incisivo: “A mente
avança até o ponto onde pode chegar; mas depois passa para uma dimensão
superior, sem saber como lá chegou. Todas as grandes descobertas realizaram
esse salto” (...) “Penso 99 vezes e nada descubro; deixo de pensar, mergulho
em profundo silêncio: e eis que a verdade se me revela.”
O que é Intuição? Quem é Intuitivo? 1º) Intuição está além da
inteligência racional, que se situa, mesmo quando elevada, no campo
sensorial – mundo interativo do ego. Intuição é sintonia do ser humano
com a dimensão metafísica, ou seja, capacidade para perceber ou
discernir na essência das coisas, inspirar-se na vastidão sideral das
vias do infinito. 2º) O Intuitivo constitui – independente de raça,
cultura, nível intelectual... – um segmento restrito da humanidade. O
pressuposto básico do ser humano Intuitivo é a elevação consciencial,
de ordem moral/espiritual. Esta lhe dá condições de subordinar o ego
ao Eu Superior, afastando-se do ruído e das ilusões do mundo.
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Vê-se, pois, que a Intuição se estrutura no silêncio interior,
quando a alma, transcendendo o corpo, viaja ao incognoscível, enlaçase em interação cósmica, seja em vigília ou durante o sono. A resposta
vem, também silenciosa (insight): o gênio formula a teoria, aprisiona a
incógnita fugidia; o estadista define as políticas e estratégias corretas; o
comandante dá a linha de ação exitosa; o empresário decide, empreende
e avança; o artista se inspira num átimo e cria obras primas; o operário,
o artífice e o homem da terra entram em sintonia com a natureza,
acolhem a obra do amor ...
Duas vertentes na tomada de decisão. Razão: longo e sequencial
processo; não garante êxito na decisão. Intuição: breve mergulho na
imensidão cósmica, no oceano do silêncio → Resposta Eficaz. Efetiva.
Incontrastável. É privilégio dos elevados consciencialmente. Os
materialistas não acessam seu portal, nem os fanáticos religiosos, nem
os fariseus/saduceus da era moderna.

INTUIÇÃO

Noneto-Poético-Teatral nº 51 – Soneto-nº 6.155

A solução nem sempre dá sinal;
razão humana está sujeita à mente
que acerta ou falha, em linha do final,
porque imprevistos surgem na semente.
A intuição define seu canal,
pede vigília que alto nível sente;
elevação situa o bom portal:
é privilégio, átimo na ausência.
Transcende o corpo; amor e fé alcança;
da inconsciência a VOZ transmite...vindo:
— Verdade que revela “insight” e avança.
Inspiração que vem da força mística,
da consciência do EU latente infindo:
— “Intuição-resposta ativa cósmica.”
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LEALDADE → QUESTÃO DE FORO ÍNTIMO
Klinger Sobreira de Almeida

Definição objetiva de lealdade: respeito aos princípios que
norteiam a honra e a probidade; fidelidade aos compromissos;
sinceridade, honestidade, retidão... Porém, quando se foca o modus
vivendi dos relacionamentos humanos, a definição cai num terreno
movediço para situar-se, com prevalência, no campo da subjetividade.
Lealdade é dever em relação às pessoas? Às instituições? Às
organizações? Ou dever subjetivo, atrelado aos princípios insculpidos
na consciência de cada um? Pincemos algumas atitudes na história ou
no cotidiano.
Em 1940, a França caiu sob o avanço dos panzers alemães.
Montou-se um governo submisso. O Gen. De Gaulle rebelou-se, fugiu
para a Inglaterra e estruturou o Exército da França Livre. Foi julgado
traidor e condenado à morte. Essa resistência heroica ensejou, em 1945,
que sua pátria desfilasse entre os vencedores.
Em agosto de 1961, os chefes militares, quando da renúncia
intempestiva de JQ, vetaram, violando a Constituição, a posse do
Vice-Presidente JG. O Cmt. do III Exército (RGS) – Gen. Machado
Lopes – entendeu que sua lealdade não era ao Ministro da Guerra, e
sim, à Constituição. Enviou comunicado aos chefes rebelados: “O III
Exército, unido e coeso sob meu comando, não mais acata ordens do
Ministro da Guerra”. Empossado JG, aquele general, sem pompas, se
recolheu aos seus deveres.
Há anos, um caseiro de Brasília desmascarou um Min. da Fazenda,
relatando as reuniões de transações escusas que ocorriam na mansão
sob sua guarda. O jovem foi perseguido, mas saiu-se airosamente. O
poderoso, apesar da proteção, hoje está preso.
Muitas são as Secretárias que, mesmo sendo taxadas de traidoras,
preferiram a lealdade à lei, à honra e à verdade, revelando modus
operandi de corrupção nas esferas políticas ou empresariais, abrindo os
escaninhos das tramoias.
Os exemplos nomeados, poucos, mas significativos, pinçados
dentre centenas, permitem inferências no que tange à essência da
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lealdade. 1ª) Premissas: ética, honra, probidade, sinceridade, coragem...
2ª) Princípios, seu eixo direcional. 3ª) Finalidade, o bem comum. 4ª)
Fonte de alinhamento: a consciência individual.
Lealdade é qualidade de caráter. Alinhada à consciência – fonte
única – guia-se por premissas, princípios e finalidade. Assim é que, v.g,
o comandante militar tem o dever de lealdade para com sua tropa, e
esta com a hierarquia e a disciplina; os cidadãos, em relação à pátria,
à Constituição, aos valores humanos, à preservação da natureza, às
leis... Se a nação, por seus dirigentes, desvia-se (nazismo, comunismo,
fascismo...), ao cidadão é lícito manter o eixo direcional de seus
princípios: não matar nem violar direitos humanos. Mutatis mutandis,
postura semelhante se aplica às organizações públicas ou privadas,
quando estas se enlameiam em corrupção.
No viés da ótica exposta, a lealdade à pessoa e entre pessoas é
relativa. Sua perenidade funda-se em alicerces morais. Só prevalece,
quando há sintonia de valores. Se lastreada na delinquência consentida,
desmorona-se aos primeiros embates da verdade (vide as delações
premiadas nas operações de combate à corrupção).
Por conclusão: Lealdade, valor subjetivo, insculpe-se na
consciência individual. É questão de foro íntimo.

LEALDADE
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Muitos exemplos mostram:-Ser LEAL
requer princípio, lei, valor, respeito,
um bom caráter, por opção real;
busca a verdade reta para o eleito.
Essência pura, não mistura o mal;
pede atitude no fazer bem feito,
que é subjetivo; brilha seu sinal;
é compromisso ao SOL Maior perfeito.

117

118

Rastreando a verdade

Quem será mais leal? Quem tem noção
da probidade e honra em mente aberta,
própria resposta é foro:-Quer ação.
É qualidade expressa no eixo ótimo,
base moral norteia a trilha certa:
— A Lealdade está ligada ao íntimo.

FÉ → SETA RUMO AO INFINITO
Klinger Sobreira de Almeida

Fé e Crença, na mente do povo, são termos aparentemente
com a mesma significação. Há, porém, imensa diferença entre eles.
Crença vem do verbo crer, que é cambiante; tem a dúvida embutida,
pode retratar certeza, ou não. Fé, sem verbo à esteira, refere-se à
fidelidade, certeza incontestável, confiança absoluta. Lastreia-se
numa revelação ou lógica transcendental, e inadmite dúvidas. Em
sua raiz ancestral, jorrada dos grandes avatares – Hermes, Lao Tse,
Krishna, Buda, Sócrates, Cristo... – sedimentou-se em dimensão
cósmica, mas, através do tempo, corrompeu-se por efeito da ação
de pseudossábios ou líderes espertalhões, assumindo conotação
ora de sectarismo, ora crendice, ora fanatismo.
Transposta a era medieval – eivada de ignorância e crueldade
– o mundo clareia os horizontes no renascimento; ideias florescem,
vem o iluminismo e desemboca o século XIX. A Fé, desfigurada,
cede. Os sentidos comandam. A razão ocupa o trono da vida, e
a ciência, seu produto, seria a palavra última. Consagrara-se o
materialismo-científico, em cujas ondas, emergiu a doutrina
positivista – Comte – que inebriou uma época. Acreditava-se
devassado o segredo da vida. Ledo engano! Tola ilusão!
As ondas, malgrado o deslumbramento dos fantasiosos,
são bolhas efêmeras. O positivismo se desfez ante a avalanche
das verdades que os luminares da metafísica canalizaram ao
mundo. A Fé, despindo as roupagens corrompidas, encarou
a falsa soberania do materialismo-científico, e as revelações
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espiritualistas, alicerçadas em fatos e lógica incontrastável, deramlhe o posicionamento correto na consciência do homem. Assim,
gerações sucessivas internalizaram as verdades profundas de um
Princípio Criador – o Inominável do TAO, ou a metáfora do Pai,
em Cristo. Resplandece a Fé inabalável na dimensão das mensagens
do Mestre: “... se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda,
direis a este monte: Passa daqui para acolá e há de passar; e nada
vos será impossível.” Mt 17:20
Fé!!!??? O que é? Conhecimento de si mesmo? Quem sou? De
onde venho? Pra onde vou? Como vou? São respostas encontradas
na lógica do infinito cósmico. De um Criador incriado: na Sua
transcendência; na Sua imanência. E no entendimento da trajetória
da alma que, dentro de si, traz a Potência Primordial. Aí reside a Fé.
A humanidade contemporânea, em sua maioria, alcançou a
estação da Fé. O homem, cuja inteligência desenvolvida enlaça-se
no amor, percebe e sente o Espírito de Vida Infinita – Princípio e
Lei. Percebendo-O e sentindo-O, abre-se aos seus divinos influxos
e, gradualmente, vai desabrochando para o Ser. Este é o homem
em voo ascensional que, na linguagem metafórica, chegará, como
Cristo, a enunciar no seu silêncio interior: Eu e o Pai somos Um; o
Pai está em mim; eu estou no Pai.
A ausência de Fé faz o viajor terrestre que, equivocadamente
se atrela ao materialismo, caminhar no limbo, incerto e desfocado.
Torna-o estacionário.
A Fé, acolhida e internalizada pelo Ser Humano, coloca-o em
marcha cósmica, em plena sintonia com a Lei. Torna-o Homem-Cósmico
que, retesando o arco de sua vontade, dispara a seta rumo ao infinito.
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FÉ NÃO CEDE À DÚVIDA
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Com FÉ é possível ter a LUZ presente;
a inabalável força fica perto;
Cósmico-Ser dispara a seta em frente,
voa silente, em pleno espaço aberto.
O viajor terrestre vê, pressente,
primordial Poder que nunca é incerto;
em sintonia colhe o que ele sente,
voz altaneira dita o rumo certo.
Fidelidade sem um verbo à esteira;
potência prova seu valor extremo,
na transparência atrela a vez primeira.
Vida infinita traz em si grandeza:
princípio e Lei do Amor ao Pai Supremo!
O Inominável dá a real certeza.

TEMPERANÇA → FATOR DE EQUILÍBRIO DA VIDA
Klinger Sobreira de Almeida

Temperança – valor relacionado às exigências e desejos do
corpo humano – é uma das virtudes éticas, fundamental e utilitária,
preconizada por Aristóteles. Consiste no uso equilibrado dos prazeres
derivados do comer, do beber e do sexo. Esta compreensão, não obstante
outras vertentes, sedimentou-se através dos tempos.
Especulação metafísica: um dia a alma desce dos páramos
incognoscíveis. O homem nasce. Inicia-se a fugaz, mas substanciosa,
travessia terrena, e, ao final, uma certeza: o perecimento físico, denominado
vulgarmente morte. Para essa jornada, uma “máquina divina”: o corpo
material. Este é, com efeito, produto de uma indecifrável e fenomenal
engenharia, e a ciência por mais que o adentre, analise-o e penetre seus
meandros, não logra descobrir o ponto fulcral: o segredo do Artífice Divino.
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Ora, o homem cuida da máquina e de outros bens mobiliários,
transitórios e substituíveis, de forma zelosa, para preservar-lhes o
funcionamento ótimo. Teria ele o mesmo cuidado na preservação de
seu corpo? Teria consciência apurada desse valor?
Colocadas estas questões vitais, cujas respostas deveriam repousar
numa mansa e pacífica positividade, constata-se o contrário. Os terráqueos,
salvo aqueles que alcançaram elevado nível consciencial, desprezam o
corpo, maltratam-no, agridem-no e, às vezes, ignoram suas carências
mínimas. Como? Abusando quantitativamente e/ou qualitativamente na
ingestão de alimentos e bebidas e/ou nas práticas sexuais.
Alimento, no seu metabolismo natural – aliado ao consumo da
água – é o combustível do corpo. Sua ingestão se processa, a partir do
desabrochar da vida, segundo orientação nutricional adequada. Infância e
adolescência: alimentação sadia, evitando-se o hábito da gula e a compulsão
aos produtos nocivos que abundam no mercado. Concomitantemente, a
prática de esportes. Se houver esse zelo que provém principalmente dos
pais, avança-se na idade adulta com um corpo sadio.
Esse ideal não tem sido unanimidade, mormente nos dias de
hoje: incrível o número de obesos, precocemente colhendo efeitos
desfavoráveis. Subjacente, o álcool emerge como acompanhante e,
não raro, mistura-se ao fumo e às drogas. Desse mix, o sexo, ao invés
atividade saudável e prazerosa, vem como orgia, luxúria e excesso.
Então, a deterioração, gradual e paulatina, dos componentes orgânicos.
Sabedoria espiritualista: “a semeadura é livre, mas a colheita,
obrigatória”. A partir de certa idade, o intemperante – imoderado, não
comedido, que abusou dos prazeres inerentes à alimentação, à bebida
e/ou ao sexo – vai recebendo a entrega da encomenda que ele próprio
despachou no pretérito: úlcera, cirrose, problemas cardíacos, tumores
cancerosos etc. Mens sana in corpore sano: à degradação corporal,
funde-se a psíquica. Em decorrência, a vida mergulha em desequilíbrio.
A educação, além de nortear os horizontes da mente, permite
às crianças e adolescentes uma vida sadia, valorizando o corpo, este
instrumento da alma em trajetória cósmica. A cristalização educacional,
por sua vez, ensejará uma consciência elevada nas inflexões do livrearbítrio na fase adulta, e a temperança, firmemente insculpida na
constelação dos valores morais do viajor terreno, constituirá fator de
equilíbrio da vida. Eis a verdade cristalina!
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TEMPERANÇA-ATITUDE CARDEAL
Noneto-Poético-Teatral nº 56 – Soneto-nº 6.186

Sábio não age sem pensar, voz cala,
pois tem domínio próprio na jornada;
moderação criada, justa fala:
— Tempero certo tem amor, por gala.
Intemperantes sofrem numa vala,
com álcool, fumo, orgia vão ao nada;
a consciência impura, não faz sala!
Lição na Bíblia, autoajuda é dada.
Educação evita o “mix” processo:
desequilíbrio traz a dor futura;
comer, beber e sexo em excesso.
Obra divina tem valor incrível;
o corpo humano pede mente pura:
— Na temperança há zelo de alto nível.

ALTRUÍSMO → DESPERTAR PLENO
Klinger Sobreira de Almeida

O homem, numa metáfora sublime, tem por fanal edificar-se como
Templo das Virtudes, cujo alicerce é a Humildade. Sobre esta, erguemse as vigas de sustentação: Temperança, Perseverança, Coragem,
Honestidade, Fraternidade, Solidariedade, Lealdade, Fortaleza,
Serenidade... No alto, amparada na força das vigas convergentes,
a abóbada – amplitude, beleza e proteção – sintoniza o conjunto na
espiral da Lei Regente do Universo: o Amor.
A abóbada – fundamental na estrutura – simboliza a virtude síntese:
o Altruísmo. Se cair, leva tudo de roldão: derriba os sustentáculos, soterra
o alicerce... O Templo das Virtudes desaba. O homem que, vencendo os
óbices e, passo a passo, ascendera, fracassa; retorna ao rés do chão.
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Opostos: Altruísmo x Egoísmo! Neste o ego se infla, torna-se o
direcionador da caminhada. Retrata o homem que olvida sua natureza
fraterna e encarcera-se em si mesmo, no casulo de um mundo ilusório.
Vive, no dizer da milenar sabedoria chinesa, escravizado pelo anseio de
vida longa, posse de riquezas, aquisição de honrarias, glórias e ostentação
de poder. Egoísmo: raiz de todos os males que assolam o viajor terrestre
– orgulho, desonestidade, cobiça, inveja, intemperança, ira, medo etc.
Altruísmo é conquista: elevação consciencial alcançada no campo
das batalhas morais contra as forças do descenso. Consiste, pois, num
modo de viver em que o ser compreende a Fraternidade Humana
em toda sua latitude cósmica: não há ascensão isolada; a visão é pra
frente e para o alto, mas também, e necessariamente, para os lados,
a fim de estender as mãos aos que tropeçam, ajudar o soerguimento
dos que caem. Enfim, como preconiza secular diretriz espiritualista:
“Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições
alheias e perdão das ofensas”.
Paradoxalmente, o conceito de Altruísmo não emergiu dos
segmentos religiosos ou espiritualistas. Auguste Comte (1798/1857) – pai
do Positivismo – era ateu, mas profundamente humanista. Do latim alter
(outro), ancorou-se na máxima vivre pour autrui, criando ALTRUISME,
que inspirou um dos mandamentos de sua doutrina: “Viver para os
outros é não somente a lei do dever, mas também a da felicidade.”
O Altruísta – figura rara nesta humanidade ainda imperfeita –
é um vanguardeiro, semeador do amor, regenerador do meio... Traz,
dentro de si, bem arraigada, a capacidade empática: sabe colocarse no lugar do outro e nas situações por ele vivenciadas; procura
compreendê-lo nos sentimentos e emoções. Guia-se nos parâmetros
de uma ética cósmica preconizada pelos grandes Mestres: Khrisna,
Hermes, Sócrates, Cristo... Em suma, elevou-se consciencialmente de
maneira tal que sintetizou no seu “Eu”, todas as virtudes. Tornou-se um
Homem Templo.
Alcançar o estágio do Altruísmo não é sonho utópico. A
humanidade, segundo sua destinação cósmica, avança nesse sentido;
chegará a esse patamar. Hodiernamente, está longe! Porém, já se
identificam Altruístas em profissões e organizações; emergem lampejos
mesmo no meio de entreveros. De repente, de indivíduo em indivíduo,
numa progressão em cascata, o Ter dobra-se ao Ser: o Despertar Pleno.

123

124

Rastreando a verdade

ALTRUÍSMO X EGOÍSMO
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Ser altruísta tem papel social: (A)
visa o bem-estar, traz a paz, eu creio; (B)
sem esperar retorno dá sinal, (A)
desinteresse próprio; sem anseio. (B)
Auguste Comte tem valor global (A)
planta alegria, põe a causa ao meio: (B)
-”Vivre pour autri” tema bem central, (A)
sem egoísmo, de uma Luz vem cheio. (B)
Valorizar o outro, impõe mudar, (C)
sintetizar seu EU que está na mente... (D)
Felicidade é força e faz inflar. (C)
No patamar do Templo quer chegar, (E)
cósmica meta de uma Lei Regente! (D)
O despertar é pleno: Ser e Amar. (E)

MELHORIA → PROGRESSÃO QUALITATIVA ∞
(INFINITO...)
Klinger Sobreira de Almeida

“Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial” Mt 5:48
O universo (ou universos!?) é dinâmico. Sempre em movimento
evolutivo. Rumo: infinito – ɤ → ß → α → além do concebível. Tudo
que existe virá a ser, e para melhor; mesmo nas quedas eventuais, e
necessárias, os reerguimentos não tardarão.
O mestre Cristo não pediu. Foi imperativo: seguir o caminho
rumo à perfeição; a meta é infinita. Continuar, sempre e sempre,
conquistando, a cada passo, um novo patamar de qualidade pessoal,
interior, com reflexos exteriores, mormente no trabalho.
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Nos primórdios da carreira policial, quando os desvios
pontuavam meus passos, encontrei Gibran com o chamado à
recomposição: “Quando alcançares o coração da vida, não te
sentirás superior ao criminoso nem inferior ao profeta”. Na sequência
das ensinanças do autor de O Profeta, vi a luz, saí da escuridão,
palmilhei o saber profissional, elegendo o amor no exercício do
espinhoso, mas gratificante trabalho.
A exemplificação de Gibran é significativa e envolvente. “E
que é trabalhar com amor? É tecer com fios desfiados de vosso próprio
coração (...) construir uma casa com afeição (...) semear as sementes
com ternura e recolher a colheita com alegria...” Em suma, trabalhar
com o “sopro da alma”. Eis o segredo!
Em 1993, no quadro diretivo de um grande grupo empresarial,
participei da implantação do TQC – Total Quality Control –
metodologia gerencial desenvolvida no Japão, por Deming e Juran,
graças à visão do Gen. Mac Arthur, em 1947 – já então adotado,
com sucesso, em algumas empresas brasileiras, sob a égide do Prof.
Falconi e seus companheiros da Fundação Cristiano Otoni/UFMG.
O treinamento para implementação durou quase três anos.
Iniciou-se na cúpula e foi descendo até os titulares dos mais simples
processos. Substanciais entendimentos foram internalizados: 1) a
organização, movida por seres humanos, é uma cadeia de processos;
2) cada processo tem um titular e clientes, internos e/ou externos,
aos quais os serviços ou produtos devem ser entregues sem defeito;
3) o titular do processo é o responsável pelo “defeito-zero”; 4) a
“Qualidade Total”, como uma corrente, “é tão forte quanto o seu elo
mais fraco”. Estes são apenas alguns princípios.
Na execução do processo, um elemento chave de assimilação
plena do TQC: o giro ascendente do PDCA (P – planejar ou
padronizar; D – treinar e executar; C – verificar; A – atuar nos
desvios para eliminar anomalias). A organização que logra a
essência do TQC obtém elevado padrão na produção de serviços
ou produtos. Porém, uma questão nuclear: atingido o padrão
proposto, o PDCA para de girar? Não! Novos giros para melhoria.
Esta, alcançada, torna-se o “novo padrão”. E o PDCA continua a
girar, e nunca cessa. O foco é a melhoria contínua; a meta sempre
se elevando; novos padrões, novos produtos. Eis a concepção que
coloca a organização no ritmo cósmico.
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O TQC – método incompatível com a mediocridade, o
conservadorismo e a conduta aética – seria uma excelente opção às
nossas organizações públicas e privadas. Acolhido, instalar-se-ia o
império da política de MELHORIA, ou seja, a busca incessante da
Progressão Qualitativa nos serviços e produtos. Redenção do Brasil
num porvir não distante!

MELHORIA NA QUALIDADE TOTAL
Noneto-Poético-Teatral nº 55 – Soneto-nº 6.183

Mateus sugere ao homem “Ser perfeito
como perfeito é o Pai” do céu...Senhor;
e Gibran tece...usa o fio eleito:
— Trabalha, o “sopro d’alma” colhe AMOR.
Eis o segredo quando o PLANO feito
no TQC, (Tê-Quê-Cê) padrão requer valor;
há REDENÇÃO se o foco for aceito,
instala a META sem “nenhum favor”.
Nossa Nação precisa ver “girar”
novos padrões plantados rumo à terra,
ao mar e a LUZ real, saber gerar.
Ponto fulcral, PDCA (Pê-Dê-Cê-A) buscar
no TREINAMENTO, nova trilha encerra:
— A MELHORIA nunca vai cessar.
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5S → ALICERCE DA QUALIDADE TOTAL
Klinger Sobreira de Almeida

“Sede vós pois perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos
céus”-Mt 5:48
Bons tempos! Percorrendo a garagem de Salvador/BA, em 1998,
uma obreira dos serviços de higienização dos ônibus abordou-me: “sô
coronel, tô muito feliz; meu marido e filhos tão fazendo o 5S em nosso
barraco”. Implantávamos o TQC, começando por um treinamento 5S
do topo à base. O depoimento espontâneo da companheira de trabalho
testificava que a ensinança fora assimilada e bem internalizada. Não só
a empresa vivenciava o 5S; este se estendera aos lares.
O TQC (Controle da Qualidade Total) na vida organizacional é um
caminho desafiador, difícil de ser alcançado, mas, nele se adentrando,
o rumo ascensional é infinito; não há volta. Esta assertiva é a evidência
do PDCA – vetor fundamental da metodologia – abordado no tema 30:
MELHORIA → Progressão Qualitativa ∞.
Esse caminho desafiador e difícil foi aplainado pelos japoneses
que, na década de 50, acolhendo a metodologia de Deming e Juran –
resistida pelos americanos – introduziram, como vestibular ao TQC, a
cinco vias: (1) SEIRI = Utilização, (2) SEITON = Arrumação, (3) SEISO
= Limpeza, (4) SHITSUKE = Autodisciplina e (5) SEIKETSU = Saúde –
valores secularmente integrantes da cultura nipônica.
Em meados década de 80, o TQC chega ao Brasil, alcançando
principalmente as empresas visionárias. As cinco vias, denominadas,
em linguagem nativa, “cinco sensos” ou, simplificadamente, 5S, erigemse como vestíbulo para o ingresso na então novel metodologia gerencial.
A implantação, buscando-se a conscientização do todo – assimilação e
internalização – se faz por etapas.
Utilização – Exame de tudo que está estocado ou depositado nas
salas, nos escritórios, nos pátios etc. O que é útil? O que não é usado? O
inútil é descartado, vendido em ferro velho ou doado, ou jogado no lixo.
Arrumação – Desimpedido os ambientes das inutilidades, procedese a organização do que é utilizável: “cada coisa no seu porta coisa”.
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Limpeza – Nos anos 80, visitei a montadora de motocicletas
Honda, em Manaus. Surpresa! Todos operários de branco. Cada tarefa
em área quadricular. Ao final do turno, o titular promovia a limpeza
dos resíduos. O uniforme permanecia alvo.
Autodisciplina – Normas de procedimento: ordem, hierarquia,
respeito e harmonia. Impera a consciência do dever. Não há fiscalização
nem sanções.
Saúde – Na Honda, os obreiros dispunham de áreas de lazer,
desportos e leitura.
Alimentação sadia. Responsabilidade acurada de higiene pessoal
e segurança.
O TQC, embora tacanhamente, vai progredindo em muitas
empresas brasileiras, mormente naquelas que vislumbram a
competitividade interna e externa, ou aspiram a excelência. Na
caminhada, algumas fracassaram; não alcançaram o desiderato final.
Causa: descuidaram-se; não implementaram a “Cultura 5S”. Ausente
esta, o avanço não se fez em alicerce firme, percorreu terreno movediço.
Então: estagnação, ou desistência.
Cultura 5S! Na organização, na família, ou individual: Conditio
sine qua non – o alicerce vigoroso – rumo à Qualidade Total.

MELHORIA RUMO AO INFINITO

Noneto-Poético-Teatral nº 63 – Soneto nº 6.248

Vivenciar os CINCO “ESSES” tal
cultura que o Japão, do topo à base
traz titular Progresso, é sinal
que o TQC percorre cada fase...
Na MELHORIA em tudo, ser leal,
busca excelência, não aceita o “quase”...
Defeito zero quer ter o TOTAL,
faz a união, espera que à luz case...

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Prova final:-Valor obtém sucesso;
o desafio cumpre seu dever:
— Se ensinamento avança, firme, expresso.
Esse alicerce forte foi plantado
com Deming e Juran, por querer vencer,
que os “cinco ESSES” tenham o SER mudado.
---”TQC: redenção das organizações públicas ou privadas”---

CURIOSIDADES E SIGLAS:
(*)-1. SEITON significa providenciar a ARRUMAÇÃO e deixar tudo em
ORDEM – todos os materiais (sejam quais forem) necessitam ser mantidos em ordem, para que possam ser encontrados de imediato e estejam
prontos para uso sempre que necessários. Deixar as coisas no lugar certo,
para não se perder tempo e gastar energia desnecessária, procurando-as.
(*)-2. SEIRI significa evitar o DESNECESSÁRIO – separar o desnecessário do necessário, e guardá-lo num lugar que lhe é próprio, para que
não atrapalhe a rotina de trabalho ou qualquer outra atividade. Disponibilizar as coisas realmente necessárias ao trabalho e aquelas desnecessárias guardá-las ou “passá-las para frente”. Guardá-las, porque
futuramente poderão ser necessárias; “passá-las para frente” (doar)
porque aquilo que é desnecessário para um, pode ser útil para outro
(*)-3.SEISOsignificamantersempreLIMPO–olocaldetrabalhoouqualquer
outro lugar, com tudo em ordem e somente com o necessário, para que a sujeira não atrapalhe a produtividade nem provoque má qualidade na produção.
(*)-4. SEIKETSU significa manter a HIGIENE – tornando o ambiente
saudável e agradável para todos.
(*)-5-5. SHITSUKE significa DISCIPLINA – não só aprender e seguir
os princípios anteriores como hábitos salutares e invioláveis, como também se educar com caráter reto, firme e honrado, para vencer na vida.
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KAIZEN é uma palavra japonesa que significa mudança para melhor ou
aprimoramento contínuo e que permeia toda a Administração Japonesa.
Kaizen pode então, até servir de sinônimo de Administração Japonesa.
E a chamada Administração Japonesa de hoje, na realidade, é toda uma
tradição de educação de berço do japonês, complementada por conhecimentos do management norte-americano . Em outras palavras, valores
humanos japoneses complementados por conhecimentos técnicos em
Administração norte-americanos, e aplicados em empresas japonesas.
(*) -TQC – Total Quality Control como um todo processo integrado, conforme o americano “W.Deming enfatizou a importância da interação constante entre pesquisa, projeto, produção e vendas para a
empresa chegar à melhor qualidade, que satisfaz os consumidores”.

APARÊNCIA → FONTE DE ENGANOS
Klinger Sobreira de Almeida

“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sois semelhantes aos
sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas
interiormente estão cheios de ossos e imundícia/Assim também vós
exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estais
cheios de hipocrisia e de iniquidade.” (Mt 23:27-28)
Há 3.500 anos o conhecimento da humanidade rastejava em
paralelo ao nível consciencial. Neste aspecto – os fortes e poderosos
submetendo os frágeis – a tirania, a escravidão, a tortura, a morte, o
roubo, a fraude e todo tipo de desrespeito ao ser humano constituíam o
padrão de convivência. Então, na epopeia do Êxodo, Moisés nos deu as
Leis Morais (os Dez Mandamentos).
Hoje, vivenciamos o conhecimento espantoso; a ciência e a
tecnologia avançaram em limites jamais sonhados. A humanidade
resplandece e extasia-se! E o avanço consciencial? Paramos de guerrear?
Matar? Torturar? Escravizar? Roubar? Fraudar? Não! O ser humano,
em diferentes graus, derrapa na ordem moral.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Homens de baixa escala consciencial, mesmo elevados
intelectualmente, conduzem-se pelo eixo da APARÊNCIA. Isto é, suas
atitudes e decisões guiam-se pela configuração exterior, aquela que
se mostra imediatamente, que permite a inferência linear. Diante dos
fatos da vida, das coisas e pessoas, são incapazes de penetrar o interior,
rastrear a verdade, buscar a essência... Estes, quando alcançam patamares
superiores – político, econômico, administrativo, científico, militar... –
tornam-se algozes do povo. Os exemplos pululam aos milhares.
Nos primórdios da década de 60, iniciando a carreira policial, o
caso dos irmãos Naves, que permaneceram presos por quase 20 anos,
réus de homicídio que não acontecera, servira-me de alerta. Esta cautela
evitou-me um tropeço, quando Delegado de Mantena, em 1968, ao
investigar o assassinato do subdelegado Veloso, em Central de Minas.
Obtive a preventiva de um homem que a comunidade em peso apontava
como autor, e que, diante de um conjunto de indícios incriminadores,
fugira após a morte de seu desafeto. Felizmente, já experiente de longas
jornadas, reorientei as investigações por veredas seguras e, ao final,
desmontando a falsa configuração e libertado o inocente, apresentei
à justiça os verdadeiros autores: o fazendeiro mandante, o corretor
e os dois pistoleiros executores. Quantos inocentes não têm sido
encarcerados por erros judiciários?! Quantos julgamentos falaciosos
lastreados em aparências?!
Além da lição de Cristo, outros grandes mestres nos alertam.
Shakespeare: Oh! Que formosa aparência tem a falsidade! Eduardo
Galeano: Vivemos em plena cultura da aparência: o contrato de
casamento importa mais que o amor, o funeral mais que o morto,
as roupas mais do que o corpo e a missa mais do que Deus. George
Orwell: A linguagem política destina-se a fazer com que a mentira soe
como verdade e o crime se torne respeitável, bem como a imprimir
ao vento uma aparência de solidez... João XXIII: O mundo julga pelas
aparências e quase sempre se engana.
A meta da humanidade é, sem dúvida, a elevação consciencial,
gradual e paulatina. É questão de sobrevivência. À proporção que o
patamar moral for sendo alcançado, as atitudes, do micro ao macro,
lastreadas na aparência tenderão ao desaparecimento em todas as
vertentes de atividade. Os enganos e erros submergirão. A verdade
emergirá. Se tal não acontecer, o conhecimento poderá levar a
humanidade à autodestruição.
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AS APARÊNCIAS QUASE SEMPRE ENGANAM
Noneto-Poético-Teatral nº 64 – Soneto nº 6.272

Fonte de Engano leva ao mar penoso...
As aparências jorram dor e pena;
branco o sepulcro, mas é mal cheiroso:
— A podridão do mal à terra encena.
Réus do homicídio, caso tão famoso:
— Os “inocentes NAVES” mudam cena!
Outro julgado... “morte do Veloso”
livre dos autos, solto lá em Mantena...
O patamar moral requer AMOR,
verdade simples salva seu final...
A hipocrisia paga o vil valor.
Nos Mandamentos, Leis Morais ensinam:
— João XXIII nos deu lição papal...
“As aparências quase sempre enganam.”

4R → PARADIGMA DOS NEGÓCIOS
Klinger Sobreira de Almeida

“...empresa sem conteúdo ético é tão somente uma ficção de pessoa
jurídica, cuja caminhada, além de predatória dos valores morais e sociais,
terá a marca da brevidade.” – artigo do autor, Dimensão Ética: Fator de
Perenidade da Atividade Empresarial, in revista RODONAL, Jun90.
Segundo as mais notáveis correntes espiritualistas, o mundo é uma
escola de aprendizagem. A vida humana – travessia rápida e fugaz – é
oportunidade de elevação da Alma ao longo de sua trajetória cósmica.
Provas, resgate de débitos pretéritos, construção de benfeitorias perenes
em prol do bem comum... Tudo é Luz, se assim quisermos no uso do
Livre-Arbítrio, ou Trevas, caso optemos pelas veredas do mal.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Nesta minha atual travessia, tendo percorrido grande parte da
estrada (76 anos), tropecei, e até demais, porém agradeço as lições que
a vida me proporcionou, ensejando-me profundas aprendizagens com
a retomada das trilhas corretas.
Tive o privilégio, dos 17 aos 46, pertencente ao lar de rígidos
preceitos, de integrar uma escola de labor, construtividade e civismo:
a PMMG. Nessa bissecular força pública, “vendo, fazendo e pelejando”,
atravessando vales e montes, tombando e reerguendo, modelei, em
tessitura rija, meu caráter. Escola de valor imensurável!
A vida e seus privilégios! Dos 47 aos 75, os horizontes se me
abrem para novas experiências. A convite do amigo – Aylmer Chieppe
– adentrei na Águia Branca, grupo empresarial capixaba que começara
com um ônibus, em 1946, e já imenso, crescendo sempre e sempre. Seu
segredo: competência administrativa, elevado conhecimento técnico e,
sobretudo, sujeição à dimensão ética.
Em 1987, as empresas do GAB rumavam ascendentes, e a
dimensão ética era o farol. Foram as primeiras a adotar o TQC no
Brasil; a segurança, premissa fundamental; em 1997, doze anos antes
Lei Tolerância Zero de Álcool, implantaram bafômetros em todas as
garagens; anteciparam-se, pioneiramente, ao controle legal da sanidade
toxicológica dos motoristas; estruturaram, em 2000, um complexo de
medicina do sono, com médico especializado e laboratórios próprios.
Qual a raiz desse rigor ético? Os Quatro Respeitos-4R, que o patriarca
Carlos Chieppe, nos distantes anos 40, transmitira aos filhos que o sucediam
nos negócios: (1) Respeito aos fregueses, (2) Respeito aos companheiros de
trabalho, (3) Respeito às autoridades e (4) Respeito a si mesmo.
Esses 4R – autêntico edifício ético – constituíram o farol da
expansão da Águia Branca no transporte, inclusive aéreo, na área logística
e no comércio de veículos e serviços afins. Do topo ao mais humilde
funcionário das garagens, lojas e escritórios os mandamentos éticos se
sobrepõem nos relacionamentos internos e externos. Há uma liderança
incontrastável, que a tudo permeia: humanismo e relacionamento sadio.
Nesse interregno, assistimos muitas empresas caírem do topo.
Outras desapareceram ou tendem a sumir do mapa. Causas: abandono
da dimensão ética no desenvolvimento dos negócios. 4R → Paradigma
de Sobrevivência nos Negócios.
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QUATRO RESPEITOS-4R-VIDA É ESCOLA! VIVA!
Noneto-Poético-Teatral nº 65 – Soneto nº 6.293

Família é berço! Vida é Escola! Viva!
Ao Militar requer cumprir Missão!
Grupo Águia Branca vence sempre altiva:
Aylmer Chieppe é líder na expansão.
A temperança é Luz e não se esquiva.
A relação humana traz lição:
— O livre-arbítrio o Bem ou Treva ativa...
Os 4R (4 erres) guiam toda ação.
Ser verdadeiro alcança o bem viver!
Ética existe, em grau maior valor...
Bom senso exige entre o Ser e o Ter.
Ser, responsável pelos atos, mede
valor das Obras feitas por Amor.
Respeita a si, aceita o outro, cede.

O SER → SUBSTÂNCIA PRIMAZ: ESSÊNCIA
Klinger Sobreira de Almeida

“O homem, graças ao seu livre-arbítrio, transcende as leis
automáticas da natureza; pode produzir frutos bons tanto em tempo
propício, quando rodeado de circunstâncias favoráveis, como também
em tempo desfavorável, quando cercado de circunstâncias adversas...”
– in Sabedoria das Parábolas/Huberto Rohden.
Substância! Não se coaduna com um entendimento vulgar ou um
conceito superficial. Um alimento, vegetal ou animal, é coisa palpável,
visível, que se ingere, mas seu poder nutritivo, atuante após um
metabolismo interno, não se vê nem se percebe. O Jequitibá, frondoso
e resistente aos mais violentos vendavais, não é o tronco, e sim, a seiva.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Uma minúscula semente seria desprezível, no entanto, seu interior,
inacessível ao nosso olhar, contém o gérmen que, lançado em terreno
fértil, vai vicejar num arbusto imponente. Substância “É” a Essência
que sustenta e dá dinâmica à Vida.
Circunstâncias! São situações, ou incidentes, ou fatos – naturais
ou artificiais, abrangentes ou restritos, temporais ou espaciais,
permanentes ou temporários – que rodeiam, afetam ou incidem sobre
algo ou alguém. Exceto no tocante ao Ser Humano, o fator circunstancial
avassala, favorável ou desfavoravelmente, a tudo e a todos.
O homem, além do fluido vital que o anima, é o único ser em que
o princípio espiritual se individualiza e a inteligência fulgura. Nele, há o
desabrochar da Alma em sua trajetória cósmica trazendo os potenciais
divinos: Pensamento, Vontade e Livre-Arbítrio. A Alma é, pois, sua
Substância Primaz: a Essência.
Assim, enquanto os outros seres vivos curvam-se, inapelavelmente,
às circunstâncias, o homem, ao contrário, pode administrá-las,
contorná-las, superá-las, e vencer, como pode também deixar-se
subjugar, aceitar passivamente a derrota. Veja a propósito o tema XXIV:
SER HUMANO → Construtor do Seu Destino.
Dentro da ótica espiritualista, a assertiva do renomado filósofo
espanhol, Ortega Y Gasset – o homem é ele e suas circunstâncias – não
merece acolhida. A história, com seus milhões de exemplos, repudiana. Crianças, nascidas na sarjeta do crime ou da prostituição, tornaramse respeitáveis homens de bem. Outras, vicejando na miserabilidade,
cresceram no mundo social, econômico ou político, emergindo,
muitos, como líderes incontestáveis e condutores de povos. Nações ou
comunidades devastadas pela guerra, ou por fenômenos da natureza,
reerguem-se dos escombros, pela força de vontade de seus habitantes, e
retomam uma trajetória ascensional.
Por que alguns homens, comunidades, e povos conseguem
administrar as circunstâncias adversas por mais sombrias ou
catastróficas, ou aproveitar oportunidade de circunstâncias favoráveis?
Por que outros, não?
1º: Porque, elevados consciencialmente, despertos à Substância
de alto valor – a Essência da Alma – sabem que podem. Pensam e
agem, utilizando o Livre-Arbítrio no rumo da luta construtiva. 2º: Há
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homens e povos que, infelizmente, vegetam como rebanhos. Vivem sob
o guante de tiranos liberticidas, ou acostumam-se à “cultura da razão
cínica”, campo propício à corrupção e desfibramento do caráter.
Em suma, no Ser Humano, ao longo da travessia terrena, a Substância
predomina, e não, as Circunstâncias. Esta é a verdade cristalina.

SUBSTÂNCIA X CIRCUNSTÂNCIA

Noneto-Poético-Teatral nº 66 – Soneto nº 6.309

Com livre-arbítrio, o ser humano vence
as circunstâncias, tudo, todos fatos,
porque o cinismo frágil não convence:
— Pura substância nutre os mais sensatos.
Embora, contra autores, há quem pense:
— A corrupção avança e prova os atos;
Homens de Bem trabalham sem suspense:
— É uma verdade clara, sem hiatos.
As circunstâncias surgem nesta terra:
— Não predominam! Creio no Eu Divino
Superior, que toda LUZ encerra.
Inteligente, age ao seu favor.
É o Construtor que muda seu destino.
O SER é essência da alma tem valor.

O SER → SUBSTÂNCIA PRIMAZ: ESSÊNCIA

Klinger Sobreira de Almeida

“O homem, graças ao seu livre-arbítrio, transcende as leis
automáticas da natureza; pode produzir frutos bons tanto em tempo
propício, quando rodeado de circunstâncias favoráveis, como também
em tempo desfavorável, quando cercado de circunstâncias adversas...”
– in Sabedoria das Parábolas/Huberto Rohden.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Substância! Não se coaduna com um entendimento vulgar ou um
conceito superficial. Um alimento, vegetal ou animal, é coisa palpável,
visível, que se ingere, mas seu poder nutritivo, atuante após um
metabolismo interno, não se vê nem se percebe. O Jequitibá, frondoso
e resistente aos mais violentos vendavais, não é o tronco, e sim, a seiva.
Uma minúscula semente seria desprezível, no entanto, seu interior,
inacessível ao nosso olhar, contém o gérmen que, lançado em terreno
fértil, vai vicejar num arbusto imponente. Substância “É” a Essência
que sustenta e dá dinâmica à Vida.
Circunstâncias! São situações, ou incidentes, ou fatos – naturais
ou artificiais, abrangentes ou restritos, temporais ou espaciais,
permanentes ou temporários – que rodeiam, afetam ou incidem sobre
algo ou alguém. Exceto no tocante ao Ser Humano, o fator circunstancial
avassala, favorável ou desfavoravelmente, a tudo e a todos.
O homem, além do fluido vital que o anima, é o único ser em que
o princípio espiritual se individualiza e a inteligência fulgura. Nele, há o
desabrochar da Alma em sua trajetória cósmica trazendo os potenciais
divinos: Pensamento, Vontade e Livre-Arbítrio. A Alma é, pois, sua
Substância Primaz: a Essência.
Assim, enquanto os outros seres vivos curvam-se, inapelavelmente,
às circunstâncias, o homem, ao contrário, pode administrá-las,
contorná-las, superá-las, e vencer, como pode também deixar-se
subjugar, aceitar passivamente a derrota. Veja a propósito o tema XXIV:
SER HUMANO → Construtor do Seu Destino.
Dentro da ótica espiritualista, a assertiva do renomado filósofo
espanhol, Ortega Y Gasset – o homem é ele e suas circunstâncias – não
merece acolhida. A história, com seus milhões de exemplos, repudiana. Crianças, nascidas na sarjeta do crime ou da prostituição, tornaramse respeitáveis homens de bem. Outras, vicejando na miserabilidade,
cresceram no mundo social, econômico ou político, emergindo,
muitos, como líderes incontestáveis e condutores de povos. Nações ou
comunidades devastadas pela guerra, ou por fenômenos da natureza,
reerguem-se dos escombros, pela força de vontade de seus habitantes, e
retomam uma trajetória ascensional.
Por que alguns homens, comunidades, e povos conseguem administrar
as circunstâncias adversas por mais sombrias ou catastróficas, ou aproveitar
oportunidade de circunstâncias favoráveis? Por que outros, não?
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1º: Porque, elevados consciencialmente, despertos à Substância
de alto valor – a Essência da Alma – sabem que podem. Pensam e
agem, utilizando o Livre-Arbítrio no rumo da luta construtiva. 2º: Há
homens e povos que, infelizmente, vegetam como rebanhos. Vivem sob
o guante de tiranos liberticidas, ou acostumam-se à “cultura da razão
cínica”, campo propício à corrupção e desfibramento do caráter.
Em suma, no Ser Humano, ao longo da travessia terrena, a Substância
predomina, e não, as Circunstâncias. Esta é a verdade cristalina.

VIOLÊNCIA X PAZ

Noneto-Poético-Teatral nº 68 – Soneto nº 6.326

A violência não resolve nada
porque está contra a Lei Maior Regente!
Somente aos frágeis falta a voz amada
da essência da alma e faz sofrer a mente.
Ser violento não tem força armada,
gera derrota e todo o corpo sente;
a humanidade espera a vez marcada:
— Nichos de Luz, em forma bem latente.
AMOR que flui perdão, atrai a bênção,
conduz o ser humano ao seu tesouro,
tira a reação contrária à boa ação.
Supere a dor, procure ser AMIGO...
Autocontrole é a Chave de Ouro!
Nunca esmoreça: “A Paz está contigo.”

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

GRATIDÃO → ENERGIA VIVIFICANTE
Klinger Sobreira de Almeida

Diz a lenda chinesa que, certo dia, Mêncio caminhava absorto
em suas elucubrações, quando um jovem, do alto de uma janela, lhe
escarrou. O filósofo parou, olhou e, serenamente, dirigiu-se ao ofensor:
— “Por que me cospes, nunca lhe fiz nenhum bem para merecer
ingratidão?” Ante o silêncio, prosseguiu calmamente sua caminhada.
Grande sábio, tinha pleno entendimento do baixo nível consciencial
(moral) da humanidade: gratidão fazia pousada em poucos corações.
Gratidão, em definição simples e linear, é agradecimento;
reconhecimento por algo que recebemos ou nos é proporcionado. Só
isso? Não! Gratidão é sentimento profundo e sublime. Só brota e se
desenvolve em terreno fértil. Insculpe-se e sedimenta-se em almas
que, ao longo da trajetória cósmica, alcançaram patamar evolutivo
na seara do Amor. Cultivá-lo – acolhendo-o ainda plantinha tenra –
constitui abertura da alma às fontes da divina energia. Esta, acumulada,
impulsiona o voo cósmico.
O sentimento de gratidão implica no oposto: ingratidão. Este
germina nos campos lodosos do egoísmo. Aquele medra onde o nível
consciencial se eleva.
No amplo tecido das relações ao longo da travessia humana, as
pessoas dão e recebem. Ofertam talento, compreensão, trabalho, energia,
alegria, coisas materiais, alimento, respeito, ajuda, orientação... Em
contrapartida, recebem elementos vitais à vida: oxigênio, calor, luz, água,
a exuberância da natureza... Têm disponíveis, no cotidiano das relações,
oportunidade de estudo e/ou de trabalho, auxílio fraterno, conhecimento
alheio, mão amiga nas turbulências, socorro nas adversidades...
Nesse intercâmbio, emergem em ambos os polos diferentes perfis
de caráter. No polo da dádiva, há, de um lado, os que dão por aceitação
integral da lei regente: o Amor. A estes, apenas a paz de consciência lhes
interessa; não pensam nem cogitam de reconhecimento (Não cobres
tributos de gratidão – Chico Xavier). De outro, os que o fazem, às vezes
até em exuberância, mas esperam do recebedor a gratidão. Se esta
não vem, então a frustração ou a raiva. Estes são egoístas: aguardam a
recompensa terrestre ou divina (Quem cobra gratidão é mero vendedor
de benefícios – Richard Simonetti). O patamar evolutivo ainda rasteja.
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No polo do recebimento, encontramos, num quadrante da
existência, os que são gratos. Gratos pelas benesses que a natureza lhes
dá, ensejando-lhes a vida. Gratos aos pais, aos mestres, aos doadores
de oportunidades de crescimento e amadurecimento, aos socorristas
nas adversidades. Estes cultivam o sentimento poderoso da gratidão
(A gratidão é a virtude das almas nobres – Esopo). N’outro quadrante,
os ingratos. Recebem mas ignoram; às vezes têm vergonha da dádiva
que os alimentou ou salvou-os, ou lhes garantiu a elevação na travessia
terrena. São os egoístas. Costumam agredir a natureza e, também, os
benfeitores (A ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Jamais
conheci homem de valor que fosse ingrato – Goethe).
Em suma, cultivar o sentimento de gratidão – sedimentá-lo e
cristalizá-lo em nossos corações – significa abrir canais cósmicos rumo à
felicidade. É energia vivificante que nos impulsiona nas asas da eternidade.

GRATIDÃO X INGRATIDÃO

Noneto-Poético-Teatral nº 69 – Soneto nº 6.347

Tem fortaleza, todo homem grato;
gera a energia, afeto, luz cultiva;
vivificante oferta tem de fato;
felicidade alcança, o ser cativa.
A gratidão eleva o mais sensato,
áurea divina espalha a graça altiva;
a natureza calma, não dá salto,
abre canais de forma bem festiva.
A ingratidão é usada qual punhal;
gente egoísta faz brotar a dor;
quem benefícios cobra, colhe o mal.
No coração dos ricos ou dos pobres,
agradecer é fonte, jorra amor.
GRATIDÃO é virtude de almas nobres.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

HONRA → CERNE DO CARÁTER

Klinger Sobreira de Almeida

“A honra é, afinal, a esperança da pátria. Cidadãos dignos e
honrados, nação livre e poderosa.” (Padre A. Derossi, in A ESCADA
DE JACÓ, 1967).
O que é caráter? Conjunto de traços psíquicos que configuram
a personalidade do ser humano. Podem ser predominantemente
positivos: humildade, coragem, honestidade, firmeza, coerência nas
atitudes, lealdade, perseverança, senso de justiça, altruísmo... Ou
negativos: egoísmo, vaidade, hipocrisia, cinismo, covardia, inveja,
tendência à mentira e à traição...
Honra retrata a coesão dos matizes positivos que convergem para
a tessitura do caráter. É Probidade. Pundonor. Dignidade. Decoro. Brio.
Exteriorizando, na convivência diária, suas tendências psíquicas –
ora predominantes, ora ondulantes; ora assertivas, ora cambiantes – os
indivíduos passam a ser vistos e considerados pela sociedade. Recebem
rótulos que os personalizam. Assim, temos pessoas confiáveis, respeitadas
e acatadas, caráter rijo – são os cidadãos honrados. Como há outros que
habitam o limbo escorregadio da comunidade, deslustram a família e a
pátria – mentirosos, corruptos, apegados às riquezas materiais, honrarias
ilusórias, poder... Constituem a escória moral – são os frágeis de caráter.
A história brasileira nos oferece, para exemplo, um painel de
personagens que assentaram sua passagem no campo da honra: Alferes
Tiradentes, José Bonifácio, Caxias, Gen. Osório, Barão de Mauá, José do
Patrocínio, Joaquim Nabuco, Osvaldo Aranha, Juscelino Kubitschek...
Da mesma forma, milhões de pessoas simples, que não povoam as
páginas da história, palmilham uma vida honrada e digna.
Em meu livro UM CERTO DELEGADO DE CAPTURAS narro,
da página 168 a 179, sob o título HONRA E PUNDONOR ACIMA DE
TUDO, a postura corajosa do jovem Aspirante Pedro, que, em 1943,
desafiou o 12º BC/EB, sediado em Teófilo Otoni, em defesa de um
“soldado” de seu destacamento, que se encontrava preso e torturado
no aquartelamento federal. Dobrando um insensato Tenente-Coronel,
libertou o policial, mas, com a repercussão do fato, foi advertido de
punição e remoção disciplinar. Não teve dúvidas: enviou radiograma
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ao então Governador de Minas, pedindo demissão da Força Pública.
Apurado o fato pelo Ministério da Guerra, o Aspirante teve sua postura
de “Honra” reconhecida e seu pleito de demissão retirado.
Infelizmente, o Brasil de hoje acha-se num pântano ético. Grande
parte das elites – política, empresarial, sindical... – enveredou pela trilha da
desonra. Saqueou nossas estatais. Pilhou os cofres públicos. Institucionalizou
a corrupção. Sugou, criminosamente, o que deveria ser usado em prol do
povo nas searas da educação, saúde, segurança e infraestrutura... A pátria,
sob cuja égide vivem milhões de brasileiros honrados, tornou-se objeto da
galhofa internacional: Exportadora de Corrupção.
O momento presente deve ser de reflexão. Homens e Mulheres
do Bem, cultores da HONRA – Cerne do Caráter – têm de emergir.
Sair do casulo. Apresentar-se à liça. Varrer esses vendilhões. Então, a
probidade, a dignidade, o pundonor, o decoro e o brio prevalecerão. E
a nação, num breve porvir, retomará o voo ascensional.

HONRA E CARÁTER

Noneto-Poético-Teatral nº 70 – Soneto nº 6.363

O cidadão honrado quer porvir
com dignidade e brio ver nascer,
luz emergir valores, sem trair,
onde a verdade vibra e vai vencer.
Rijo caráter pode ao fim nutrir;
A honradez crê: — Lei, maior Poder!
Atualmente, o Ciclo vem medir:
— A corrupção, a todos faz sofrer.
Capitão Pedro foi Exemplo de Honra,
pelo soldado quis lutar, não o nego,
apurou fato, fez punir desonra.
Pântano vil, palmilha nossa história:
— Quanta maldade contra o povo cego.
Da Pátria, é esperança, honra e glória.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

SOFRIMENTO → OPORTUNIDADE DE PURIFICAÇÃO
Klinger Sobreira de Almeida

Nunca país algum se elevou sem se ter purificado no fogo do
sofrimento. (Mahatma Gandhi)
O sofrimento! Que divino desconhecido! Devemos-lhe tudo que
é bom em nós, tudo que dá valor à vida; devemos-lhe a compaixão,
devemos-lhe a coragem, devemos-lhe todas as virtudes... (Anatole France)
7,2 bilhões! População da terra. Uns dois bilhões vivem abaixo da
linha da miséria, concentrados, mormente na África, Ásia e América
Latina. Outro grande número, além da pobreza, luta para sobreviver
num clima de violência ou morre ingloriamente (vide bombardeios
químicos, fugas arriscadas no Mediterrâneo, ataques terroristas...). São
sofredores permanentes. Já nem sentem dores.
Acima dos párias, miseráveis e pobres, há os que, apesar das
incertezas, angústias e perigos, podem viver com certa “dignidade”.
No topo, os detentores da riqueza mundial; milhões que edificam o
império das injustiças sociais.
Todos estes terráqueos – almas em passagem fugaz – estão, salvo
alguns em missão, atravessando estágio de “provas e expiações”. Estas
implicam em sofrimento: físico ou psíquico. A dor, inevitável, mas
de temporalidade e gradações diferentes, pode vir de várias formas:
doenças, acidentes, torturas físicas ou morais, violências, fome aguda
ou crônica, subjugação aos vícios, perda precoce de entes queridos,
destruição da família ou incidência de problemas graves, tédio, crise
existencial, evaporação do patrimônio material...
A permanência no sofrimento é exceção. Normalmente, a vida
caminha, mesmo por trilhas ilusórias, na busca da felicidade. A maioria
ilude-se com o TER, e nele navega feliz, esquecendo-se do SER. De repente,
o golpe, o açoite violento em suas variantes jamais cogitadas. Se abrirmos
nossa janela ao mundo, veremos a sucessão de imensas tragédias, individuais
ou coletivas – produto do engenho humano ou fenômeno da natureza. A
temporalidade da dor depende da administração do evento danoso.
O sofrimento é inexorável. Vem quando menos se espera. Emerge
quando tudo parecia certinho e bem engrenado com os TERES
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abundantes: poder, riqueza, honrarias etc. Nessa inexorabilidade, o
segredo do Ser Humano em sua travessia terrena consiste, alinhando-se
em Huberto Rohden e outros avatares, em Saber Sofrer. Duas premissas:
Primeiramente, entender que, na acontecência do sofrimento, não
existe acaso. Tudo o que nos acontece prende-se ao enlace cósmico: não
há efeito sem causa.
Segundo, acolher na ensinança ancestral: o sofrimento é o “fogo
que queima” a chaga psíquica, raiz de todos os males (Bem-aventurados
os que sofrem, porque serão consolados – Mt 5:4).
Por derradeiro, aceitar o sofrimento com espírito forte. Sem
lamúrias, sem revolta, sem raiva, sem imprecações, sem fuga à vida...
Resignar-se, mas de forma ativa. A derrota, jamais. Trazer, de dentro de
si, o poder incomensurável da Substância Primaz (a Essência da Alma)
que supera, que avança, que atravessa qualquer sítio inóspito.
“Sem sofrimento não há evolução superior, mas perpétua
estagnação” – in Porque Sofremos, H. Rohden. Assim, é apoteótico
para a Alma, em sua trajetória cósmica nesta fugaz travessia humana,
ultrapassar o momento do sofrimento com altivez e vê-lo desfazerse à retaguarda. Constitui um reconhecimento fundamental de que
a vida é uma Dádiva Divina e, filhos do Criador Incriado, jamais
seremos abandonados ou remetidos à treva eterna: SOFRIMENTO →
Oportunidade de Purificação.

SOFRIMENTO

Noneto-Poético-Teatral nº 69 – Soneto nº 6.350

Milagre existe! Basta então, orar,
frequentemente, sem qualquer medida...
Se Cristo vive em mim, não posso errar;
o SOFRIMENTO dá valor à vida.
É uma verdade: —Sinto a dor passar!
Leis do Universo provam dor vencida...
A evolução somente, amor vem dar,
liberta o ser, da fase tão sofrida.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Sabe sofrer? _É um sábio...Faço pausa!
Resignação ativa é dom fecundo;
no sofrimento não lamenta a causa.
Meditação com o Eu Divino faz
ver passageira a dor que vence o mundo:
— Saber-sofrer com calma encontra a paz.

INTELIGÊNCIA → FACULDADE DINÂMICA
Klinger Sobreira de Almeida

“Por mais que busquemos alcançar a Verdade, jamais a atingiremos;
por mais que procuremos enxergar sua grande luz, veremos apenas alguns
de seus raios” – Wagner de Castro, in Ensaios para uma Pintura Espírita.
Às vezes, críticas malévolas atribuem ausência total de inteligência
em alguns indivíduos: “esse fulano nasceu com inteligência zero”;
“beltrano raciocina como um asno”; “sicrano tem ameba no cérebro”...
São expressões chulas, que, além de destituídas de qualquer fundo de
verdade, exibem rala densidade moral.
Na seara das especulações metafísicas e revelações espirituais,
a alma, que constitui a individualidade no Ser Humano, é resultante
da evolução do Princípio Inteligente Universal. Traz consigo diversos
dons imanentes, e, dentre eles, avulta a inteligência: gérmen que flutua,
latente em nosso íntimo, mas pronto a ser potencializado por efeito do
pensamento, do livre-arbítrio e da vontade.
Os mestres, que, de tempos em tempos, acorrem ao planeta,
orientam-nos quanto à chave dessa capacidade de potencialização: não
deixar a mente inerte. Viver é luta ingente, desafios sempre novos. Impõese que, para sobreviver e avançar, formulemos metas, e estratégias para
alcançá-las. Pensar, definir o que se quer; como fazer... “Fomos criados
o menos possível para que nos construamos o mais possível”: ditado que
assevera nossa incompletude. O infinito nos acena.
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Dentro dessa ótica, a Parábola dos Talentos (Mt 25:14-30),
interpretada em seu simbolizado espiritual, evidencia que todos nós,
quando ingressamos na romagem terrena, trazemos um acervo de
talentos, uns mais, outros menos. Na alegoria, três servos – almas em
travessia – com diferentes graus de inteligência, receberam talentos
para produzir segundo suas possibilidades. Ao final da jornada, dois
deles, os melhores agraciados, duplicaram as moedas. Elevaram-se
no plano cósmico. O dotado com apenas um talento, nada criou nem
produziu; enterrou-o. Retornou à pátria espiritual tal qual chegara;
nenhuma evolução.
A inteligência – instrumental para ser mais – encontra-se latente;
é dom inato. Precisa ser despertada e cultivada. Se não o for, permanece
adormecida ou caminha sonolenta: atrofia-se, tal qual ocorre a um
músculo inerte por anos.
Neste enfoque de entendimento da marcha cósmica da alma, o
homem, querendo (querer é poder!) completar-se e ser mais, agigantase em inteligência, sua vontade torna-se incoercível; as potências que
lhes são inerentes conjugam-se em impulso contínuo e progressivo. E
nessa corrente de força e poder, o livre-arbítrio dita o rumo: trilha do
Bem, ou do Mal.
Em suma, tudo é questão de livre-arbítrio. Se optarmos pela
inércia, enterramos o talento: oportunidade perdida. Com a inteligência
em ação, diz o sempre lembrado Chico Xavier, poderemos buscar a
Sabedoria Inferior – sítio do mal – ou alcançar a Sabedoria Superior,
tornando-nos partícipes da construção do mundo do Amor.
Faculdade (ou dom inato), a inteligência atrofia-se ou cresce.
Depende da cada individualidade no uso de seu livre-arbítrio.

INTELIGÊNCIA INATA PODE SER DESENVOLVIDA.
Noneto-Poético-Teatral nº 70 – Soneto nº 6.403

Inteligência é marca em nós, patente;
busca a Verdade, infinda luz eterna;
cósmica marcha eleva o dom latente,
querer sublima ação da mão fraterna.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Na criação, viver é luta ingente;
gérmen percorre trilha certa, interna.
Talento enfoca o Bem ou Mal: enfrente!
É o instrumento próprio, não inverna.
A evolução dos graus requer saber;
Potência da alma, sempre avança,
no livre-arbítrio ganha seu poder.
Se cultivada faz o ser crescer;
Mundo do Amor que doa, tudo alcança.
Inteligência é inata, pode crer.

QI ↔ QE → ENCONTRO DA LINHA DE SABEDORIA
Klinger Sobreira de Almeida

“Todos os sentimentos que dominamos são legítimos, e todos que
nos dominam são viciosos” (J. J. Rousseau).
A ciência do comportamento, adentrando exuberante no século
XX, trouxe à tona a pretensão de mensurar a inteligência humana.
A novidade espalhou-se, e as pessoas eram medidas em todas as
ambiências. O Quociente de Inteligência-QI emergiu como definidor
do indivíduo. No topo, os QI altíssimos: as portas se lhes escancaravam.
Descendo a rampa, os medianos; na base: os menos providos. Estes,
rotulados, representavam a massa: tarefas grosseiras; a ascensão lhes
era vedada pelo destino.
O modismo do QI, alastrando-se nos denominados centros
civilizados (Europa, USA...) desceu às nações periféricas na América
Latina e Ásia. Depois, chegou aos miseráveis e párias, mormente
na África e outros nichos. No roldão dos estamentos de classes de
indivíduos, as nações também receberam suas etiquetas.
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Porém!... A vida – essa teia de relações, com seus entreveros –
foi, com o passar dos anos, colocando água fria na fervura dos arautos
do QI. Indivíduos tidos como suprassumo de inteligência colhiam
fracassos à frente de gerências ou comandos. Em contrapartida, outros,
às vezes ignorados, emergiam na proa de variadas atividades. Aliás, as
duas grandes guerras mostraram uma verdade fática: os comandantes
vitoriosos não ostentavam QI elevados, e sim, equilíbrio e tirocínio;
sabiam formular estratégias e táticas, eram corajosos e, sobretudo,
motivar os combatentes.
Na série “Falácias da Vida Humana”, em meados de 2015, expus que
o QI, mesmo exponencial, não constitui garantia de sucesso ou êxito.
A pretensa tese científica de sua supremacia – focada unilateralmente –
esboroara-se no transcurso da marcha da vida.
A partir da metade do Séc. passado, os cientistas do
comportamento trouxeram à lume, num novo enfoque, a realidade das
emoções inerentes a todo ser humano. Estas, soltas como um cavalo
sem bridão ou um carro desgovernado, tolhem a razão e sepultam
as aptidões. Concluíram que a incapacidade de controle emocional
desbarata qualquer inteligência por mais brilhante que seja. À esteira
do despertar científico, veio a Inteligência Emocional, conhecida por
Quociente Emocional-QE.
Ao desenvolvimento do QI deve corresponder um avanço interior
relativo ao controle das emoções, ou seja, um bom nível de QE. Em
suma, as emoções (sentimentos) – ira, medo, inveja, ansiedade, alegria,
tristeza, prazer etc – existem como insumos da vida, para injetar-nos
o tempero necessário ao viver, mas não para nos dominar, fazer-nos
servos. QE elevado significa que o homem tem controle absoluto de suas
emoções; não as elimina, mas as utiliza no justo sentido da utilidade de
que cada uma se destina.
Os grandes capitães da evolução – os líderes da história;
construtores da civilização – foram os que, ao lado de um bom QI,
souberam edificar um QE que lhes deu equilíbrio para liderar em
todas e quaisquer circunstâncias. No ajuste do QI ↔ QE – equilíbrio –
encontraram a linha da sabedoria, que os guiou.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

QI MAIS QE = SABEDORIA

Noneto-Poético-Teatral nº 71 – Soneto nº 6.431

Século XX quis trazer ao mundo,
testes mentais, notáveis? Sem final;
prática em foco, quer QI profundo!
Enfoque novo leva à vida real.
Na dimensão maior QE, é fecundo:
inteligência pode ser normal,
mas a emoção, avança bem mais fundo,
pede EQUILÍBRIO, para o bem geral.
Gênio na infância tem talento nato;
dedicação envolve tempo, luz,
um meio certo, nível bom de fato.
QI e QE dependem muito mais
da liderança que à razão conduz
SABEDORIA guia o ser capaz.

VIVER → ESFORÇO DE CONQUISTA
Klinger Sobreira de Almeida

Quem passou pela vida em branca nuvem, / E em plácido repouso
adormeceu;/ Quem não sentiu o frio da desgraça;/Quem passou pela
vida e não sofreu;/Foi espectro de homem, não foi homem. / Só passou
pela vida, não viveu. (Ilusões da Vida – Francisco Otaviano)
Dentro da concepção evolutiva dos mundos – espiritualista –
a Alma é centelha individualizada em trajetória cósmica. Voa pela
imensidão infinita não concebível pela mente humana. E, voando por
espaços siderais ignotos, em plena vida, intentando um retorno à fonte,
encontra um “campo de pouso”. É a passagem planetária: oportunidade
e dádiva concedida pelo Criador – Força Primordial.
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Ao viver, de forma inteligente – um privilégio – o Ser Humano dispõe
das potências da Alma: Pensamento e Vontade. Estas infletem segundo o
Livre-Arbítrio inerente a cada um. É o campo de liberdade na escolha.
Almas mais elevadas em nível consciencial (moral/espiritual)
optam por uma travessia orientada pela Lei Regente da Vida: o Amor.
Entendem a travessia terrena não pela ótica de um fim si mesma, mas,
sim, como um meio de ascensão. Os óbices, mesmo dores cruéis, lhes
são desafios a serem vencidos. No percurso, construtores de um mundo
melhor, onde impere a justiça social, adotam a postura do altruísmo.
Elegem o Ser, em detrimento do Ter.
Ao reverso, as Almas menos dotadas, ou atrasadas na aquisição
de insumos morais, se desviam; tornam-se presas do egoísmo e todos
seus filhotes. Focam que o existir consiste em Ter, sempre mais e mais.
O semelhante não é irmão, é resto. E resto pode padecer nas injustiças,
nas atrocidades, na fome... Se, por aversão natural, não praticam o bem,
erigem a maldade como farol. Cinismo e hipocrisia são, via de regra,
apanágios de caráter. Assim, a passagem terrena, ao invés de patamar
para voos mais altos, torna-se declive derrapante ou abismo de queda.
Nesse contexto de geografia terrena, existem, também, as Almas
ignorantes que caminham sonolentas, caem e adormecem. São aquelas
da resignação passiva. Se vier o sofrimento, lamuriam e curvam-se;
nascidas em situação adversa, conformam-se em rastejar na poeira
ou na lama. Algumas, deitadas, revoltam-se; outras, atribuem tudo ao
destino e creem que “Deus assim quis”. Lutar?! Jamais. Só de pensar
nesta opção, tombam vencidas. Longe do Ser, não visualizam nem
mesmo o Ter. Ao final da travessia, refletem o dizer do poeta: “só
passaram pela vida, não viveram”.
Viver é vida dinâmica, ação, a partir do “campo de pouso” –
interrupção temporária e fugaz do voo. É entregar a mensagem ao
longo da travessia terrena. Caminhar por sítios variados. Ir em frente.
Subir. Escalar. Descer. Cair. Reerguer-se. Lutar. Superar. Recompor-se.
Fazer acontecer. Modificar. Inovar. Criar...
Viver não é degradação moral. Nem maldade. Nem inércia. Nem
retrocesso. Nem ócio. Nem passividade. Nem entrega. Nem fuga.
Viver, em suma, é avanço. Ação ativa e proativa. Esforço de
conquista. De ascensão. De felicidade.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

VIVER É TER A DOR VENCIDA

Noneto-Poético-Teatral nº 72 – Soneto nº 6.449

Viver requer ação, sentir na dor
fugaz do voo, a queda sem ser vista;
na travessia vence a Lei do Amor,
Campo de Pouso traz a Fé benquista.
Todo ser ao nascer quer ter vigor;
tem um dever: buscar obter conquista;
fazer brotar sementes com sabor!
Quem não arrisca não alcança a pista.
Valor está na força da Vitória;
cair, lutar, reerguer-se, com certeza;
enfim compor a clave de uma história.
Sei que a dor põe mais forte quem sofreu;
resignação revela a tal fraqueza:
— Só passou pela vida, não viveu.

INVERSÃO DE VALORES → PERIGO SOCIAL
Klinger Sobreira de Almeida

“Porque os soldados da Força Pública mineira vivem para Minas,
morrem por Minas e, depois disso, ainda são conclamados para
lembrar aos camaradas sobreviventes a viver para Minas e, como se
deve, quando necessários, por Minas morrer.” – (Oração Cap. Méd. J.
Guimarães Rosa, in fine, 27Mai33, inauguração Galeria de Retratos dos
Mortos, Revolução32, quartel do 9º BCM, em Barbacena).
Ontem, 10/06/17, assisti na web cena triste e lamentável. Miliciano
tombado em via pública – Santa Margarida/MG. Fardado, e fuzil ao
lado, sangrava. Fora abatido pelo fogo de 8 (oito) assaltantes fortemente
armados, que barbarizavam a cidade, tentando roubar duas agências
bancárias (diminuto destacamento policial impediu!).
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Quadro constrangedor! Colegas desabafavam em vídeo: “ele hesitara
em atirar primeiro, talvez receoso de consequências danosas à carreira se
matasse um dos facínoras”. Os “Defensores dos Direitos dos Bandidos”
massacrariam-no e, certamente, um Promotor açodado agiria cruelmente.
Hoje, pelo que acompanhamos, vigora uma estranha e hipócrita
“Lei dos Marginais”: ao bandido, todas as prerrogativas; ao cidadão
trabalhador, o direito de ser vítima; ao policial, o rigor e o rancor das
mentes imbecis que, infelizmente, conseguiram se impor pela mentira
e engodo iterativamente assoalhado.
Nesse contexto, um episódio relatado pela mídia há algumas
semanas: Sargento fardado, numa madrugada, seguia para o serviço;
abordado por dois assaltantes, reage e mata um; o outro foge. Ato
subsequente: o policial é recolhido preso e desarmado. Deveria deixar-se
dominar, ser morto ou correr? Estaria impedido, pelo costume imposto,
de se defender ou atuar segundo o “estrito cumprimento do dever legal”?!
Tempore, Oh, Tempore! Hodiernamente, pelo clamor que ouço,
o policial só atira em defesa de outrem ou própria, se alvejado. Um
absurdo! Este estranho novo tempo ativa-me a lembrança. Minha tela
mental reporta-se a 1978.
Irmãos Piriás assolavam região de Sete Lagoas: roubos e
assassinatos; dois policiais tombaram. A PM enviou um Destacamento
de Capturas: pequeno em quantidade, mas grande em qualidade – seis
praças comandadas pelo então Cap. Jurandir Marino. Na madrugada
de 25Dez78, enfrentamento num ermo próximo à ferrovia. Da refrega,
os dois facínoras mortos. Ações subsequentes imediatas: perícia in
loco, lavratura do Auto de Resistência, inumação... Depois: alívio e
reconhecimento da população, aplausos da imprensa; Promotor de Justiça
considerou a ação legítima, Juiz de Direito despachou o arquivamento do
inquérito. Os bravos policiais foram agraciados pelo Governo. Hoje, essa
heroica patrulha, seria, certamente, presa, desarmada e enxovalhada. Os
delinquentes, se vivos, continuariam na sanha criminosa.
A sociedade obreira e silenciosa precisa reagir. Vide o exemplo do
México, quando a cultura cínica se impôs: 47 estudantes, presos e entregues
ao crime organizado, foram queimados vivos. É isto que queremos, na
inversão de valores: sacralizando os bandidos e demonizando a Polícia?!.
Atentemos, todos nós, para esse “maniqueísmo cego”. O perigo nos ronda!
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POLICIAIS MORTOS EM MG

Noneto-Poético-Teatral nº 74 – Soneto nº 6.466

Constatação: Juiz que deu Sentença!?...
É lamentável ler...Bom Senso... Ser?
Policial por medo, perde a crença;
a punição por certo, não quis ter.
Quanta tristeza ver maldade imensa,
no ato extremo, preso sem querer!
Ter injustiça causa dor intensa,
Sargento não suporta... e quis morrer.
Policiais na Imprensa, outra vez!
A lista cresce: Morrem por Justiça...
Há uma inversão: -Polícia não tem vez!
Guimarães Rosa explica crime atroz;
faz saudação, “herói” perdão atiça.
“Filho de Minas erga sua voz”.
---”Paz queremos em Minas Gerais!”
---(Saul Alves Martins)---

LIÇÃO DE HEROÍSMO!...
Klinger Sobreira de Almeida

Em alentada reportagem – Estado de Minas, 17Jul, 2ª feira,
p. 13/14 – repórteres narram o terror que os “Novos Jagunços” vêm
trazendo às cidades mineiras.
A reportagem pelo seu conteúdo investigativo/informativo
merece ser lida e refletida. Todavia, chamou-me a atenção um pequeno
trecho relativo à recente ação da bandidagem em Santa Margarida/MG,
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que transcrevo em negrito: “...As imagens do assalto, com reféns na
carroceria de uma camionete – o que levou o PM morto a não revidar
os disparos – viralizaram nas redes sociais.”
O fato traz-me relembranças do início da carreira policial, idos
de 60, quando tive mestres da envergadura dos coronéis Norberto,
Pedro Ferreira, Leite Barbosa, Aderbal... Com eles, aprendemos, na
teoria e na prática, que o policial, além de conhecedor da profissão
na profundidade de suas técnicas, tem de ser corajoso e supremo no
enfrentamento. E internalizamos: o policial, no seu mister – o perigo
sempre rondando! – é um ser dativo. Sim, dativo na plenitude, pois
a profissão condiciona-o, nas circunstâncias críticas, a doar a própria
vida em defesa de outrem.
O autêntico e lídimo policial – o profissional do “fazer polícia”
– sabe enfrentar o bandido. Conhece as técnicas e as táticas de
abordagem. Nada o faz recuar, quando em defesa da comunidade sob
sua proteção. Porém, nos entreveros, ele está sempre atento às cautelas
que lhe ensinam os manuais, produtos da experiência secular dos
mestres: (1) não se revida tiros de bandidos no meio do povo, pois o
fogo cruzado torna-se um perigo para os circunstantes e, via de regra,
penaliza o inocente; (2) não se atira, quando há possibilidade de atingir
um refém; a vida deste é sua responsabilidade.
Os vídeos da ação criminosa de Santa Margarida mostram, com
uma clareza meridiana, que o cabo Marcos, armado de fuzil automático,
surgiu de inopino, e poderia ter fuzilado os bandidos da carroceria.
Porém!... Sua percepção instantânea fez emergir “a barreira humana”. Se
atirasse, o refém seria morto. Sua decisão, segundo o protocolo policial,
foi correta: absteve-se de acionar sua arma (certamente, em fração de
segundos, teve a percepção da morte em cumprimento do dever).
O cabo Marcos, agora sargento, ao abrir mão da própria vida para
não matar um ou mais reféns, cumpriu o juramento que fizera perante
a Bandeira Nacional ao ingressar na PMMG. E mais: ratificou, num
heroísmo vivo, as lições que apreendera na caserna tão vilipendiada por
difamações dos vendilhões da pátria.
Cabe, pois, nesta breve reflexão, fechá-la parafraseando o final da
Oração com que o Cap. Méd. Guimarães Rosa, em Mai1933, no quartel
do 9º, saudou os mortos do Túnel da Mantiqueira: “Porque os soldados
da Força Pública mineira vivem para a defesa da sociedade, morrem por
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ela e, depois disso, ainda são conclamados para lembrar aos camaradas
sobreviventes a viver protegendo a sociedade e, como se deve, quando
necessário, doar sua vida para salvar o próximo.”
SALVE, ó Sargento Marcos Marques da Silva! Você não foi o
primeiro nem será o último miliciano a tombar no cumprimento do
dever. Você ingressou na falange dos heróis sob o comando do imortal
Alferes Tiradentes!

LIÇÃO DO HERÓI SARGENTO MARCOS
Noneto-Poético-Teatral nº 75 – Soneto nº 6.478

Salve o Herói; salvou reféns sofridos...
O Cabo Marcos Marques Silva os viu
entre assaltantes, vivos, mas rendidos!
Miliciano seu dever cumpriu.
Um Juramento fez nos tempos idos;
nossa BANDEIRA, um mastro já subiu!
Brilha entre os astros, rastros são mantidos...
Sobreviventes dão-lhe aplausos mil.
Se Tiradentes deu a própria vida...
Guimarães Rosa, aos mortos, a Oração...
Com lucidez, Caserna ensina a lida.
Vídeos comprovam tiros que levou.
Missão cumprida, com fuzil na mão:
— Por HEROÍSMO, Cabo ao chão tombou.
---Por “Ato de Bravura” Cb. é Sargento!---
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CAUSA→EFEITO
“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que
o homem semear, isso também ceifará./Porque o que semeia na sua
carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia do Espírito
ceifará a vida eterna.” – Paulo/Gá 6:7-8
Em 1986, quando Chefe do Estado-Maior, visitei o Hospital
Militar. O Diretor Clínico levou-me à enfermaria que concentrava
os pacientes de enfisema pulmonar. Triste quadro! Companheiros
– vigorosos patrulheiros dos velhos tempos – em agonia, usando
máscaras. Após uma conversa de solidariedade e conforto, saímos.
Dos comentários, o médico aduziu: estes companheiros abusaram da
nicotina e enviaram a encomenda que lhes é entregue agora: alguns,
crise respiratória irreversível, outros, câncer. E, na sua linguagem
científica, concluiu: não há efeito sem causa.
O cenário visto e as palavras do oficial médico levaram-me
a reflexões sobre o tema causa x efeito, logo aflorando uma assertiva
espiritualista: a semeadura é livre, mas a colheita, obrigatória. Esta é,
sem dúvida, uma verdade incontestável que permeia todos os planos:
material e espiritual; tangível e intangível.
As causas que vão constituir benesses ou problemas futuros –
imediatos ou mediatos – medram, primeiramente, do pensamento. Este, força
invisível – e poderosa – pode permanecer apenas na esfera da elucubração.
Se do bem, cria-se um entorno de energia harmônica, irradiadora de luz.
Se do mal, expedem-se efeitos deletérios; o emissor fica envolvido por uma
psicosfera trevosa. E as ondas do pensamento alcançam outrens que, por
alguma circunstância, situam-se na esfera de relacionamento. Da natureza
do pensamento e da postura receptiva, acessam os efeitos.
O pensamento deságua, pelo conduto do livre-arbítrio, noutra
potência da alma: a vontade. Desta, à ação. Eficiente, eficaz e efetiva, e,
dependendo de sua natureza, rumo ao bem, ou mal. Daí a sequência na
vida das pessoas, organizações e instituições: o EFEITO. Este abre um
leque de novas causas. Cria-se o ciclo. Não há acasos.
De acordo com o enfoque da lei de causa x efeito, busquemos
como referência uma empresa nacional de grande porte, que, segundo a
imprensa especializada se tornara referência de gestão, em nível mundial
(in HSM-Management - nº 43, março2004). A expansão da OEC foi
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fabulosa. Criou um modelo de gestão e chegou vencendo em numerosos
países. De 1,4 bilhões de dólares de faturamento em 2002, saltou para 34,57
em 2011. Milagre?! Elevada competência?! Eficiência inquestionável?!
Nada disso! E, sim, estrutura de corrupção desenfreada. Compra de
consciências, aqui e alhures. E os efeitos? Esta e outras construtoras
desceram a rampa: seus dirigentes desmascarados, processados e presos.
Não há como fugir da Lei Cósmica, nucleada na Ética. Dos
parâmetros que dela fluem – honestidade, coragem, solidariedade,
perseverança, bondade... – colhem-se sempre frutos sumosos. Quando se
foge, caminhando por vias contrárias, às vezes colhem-se ilusões temporárias,
mas os efeitos cruéis emergem quando menos se espera. A queda é grande.
Costuma estraçalhar e nem dar oportunidade de soerguimento.
CAUSA→Efeito: liame sequencial inexorável!

CAUSA E EFEITO

Noneto-Poético-Teatral nº 76 – Soneto nº 6.468

Não há como fugir da Lei do “Efeito”
que é resultado: “Causa” enflora a esfera
do livre-arbítrio, plano bem aceito,
que planta em tempo certo e então, espera.
Incontestável “Bem” aprova o pleito,
sabe que o Mal, cruel traduz quimera;
gera ilusão que colhe o mau eleito;
obrigatória queixa:-Ai quem me dera!
As causas medram forças das potências,
do pensamento, onda vai e volta,
com seu efeito, filtra só essências.
No triste quadro, vício chega e mata...
Nada adianta, a trilha vil revolta:
— A corrupção traz queda e nó desata.
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RETER É PERECER
Klinger Sobreira de Almeida

O título – uma verdade! – está contido na lição “A Dádiva”,
da obra máxima de Gibran Khalil Gibran: O PROFETA.
O iluminado autor nos fala da vida. Da doação contínua e permanente
que recebemos para viver na plenitude: o calor, a água, o ar... Fala-nos da
natureza realizando-se na dádiva: perfume, alimento, abrigo, segurança...
Para viver, o viajor terrestre recebe em abundância... Interage com o
mundo mineral, e ele lhe dá insumos fundamentais. Com o mundo
vegetal, que lhe proporciona uma variada gama de necessidades
básicas. Com o mundo animal, do qual frui inumeráveis benesses
e, quase sempre, até o sacrifício da própria vida do doador.
Dotados de inteligência, no bojo das potências da alma,
que lhes foram concedidas no fenômeno incognoscível da
criação, os homens, interagindo nas esferas vitais da vida –
reinos mineral, vegetal e animal – produzem, constroem,
descobrem, remanejam, utilizam, alteram, sucateiam, destroem...
Na faina do viver, os mais sagazes, mas de baixo nível consciencial,
juntam muitos Teres. Acumulam – na ilusão de que tudo lhes
pertence – bens materiais; deleitam-se nos prazeres. Querem,
mais e mais, e nada oferecem. Não percebem que, na ânsia
incontida, tomaram haveres dos “irmãos”, deixando-os à míngua.
Inebriados na profusão deTeres, ignoraram a meta suprema: Ser.
Quem recebe tem o dever de dar. Se não o faz, entra em colisão
com a Lei Regente: o Amor. O homem não sabe disso? Estranho! Os
grandes avatares, em ciclos sucessivos, têm dado mensagens bem
claras. De Lao Tse a Buda, ensina-se o valor da dádiva; riquezas e
honras são coisas perecíveis – atrativos ao ego, que podem ruir a
qualquer momento e, inapelavelmente, ao final da travessia: a morte.
Na torrente benfazeja das ensinanças milenares, emergiu há dois mil
anos um andarilho da verdade – o sábio incomparável, Mestre dos
Mestres: Jesus, o Cristo. Suas mensagens diretas ou, pedagogicamente,
estruturadas em linguagem figurada: alegorias ou metáforas,
atravessaram os tempos, e permanecem inabaláveis, independente
de corrente religiosa ou vertente filosófica/metafísica. Apenas
algumas: (1) Mateus 6:19-21, a afirmação, de uma clareza meridiana:
não juntar tesouro na terra, sujeito à corrosão e à subtração; único
tesouro imperecível é o de natureza espiritual. (2) Lc 12:16-21, eis
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que o ricaço, agregando excessivamente, morre de repente, e tudo
deixa. (3) Lc 16:19-31, o drama do rico sovina, queimando no “fogo
do inferno” e clamando pelo socorro do mendigo que ele desprezara.
Há uma verdade inquestionável: ao final da travessia humana – fugaz
diante da eternidade – nada se leva de material. Somente os valores
morais/espirituais imperecíveis, obtidos ou enriquecidos, acompanham
a Alma em sua trajetória cósmica. Por que, então, reter? Por que não se
realizar na dádiva? É a ignorância que campeia. Se o ignorante abrisse
os horizontes da mente, entenderia que “Reter é Perecer” no caminho
espiritual. É perda de oportunidade de crescimento.

RETER É PERECER

Noneto-Poético-Teatral nº 77 – Soneto nº 6.544

Khalil Gibran e seu “PROFETA” fala
que a natureza explica o pleno dar;
ao viajor que colhe o fruto e cala,
apanha a flor, que encanta seu olhar.
Mestre dos Mestres, Cristo exclui a gala;
na Caridade exalta o Ser a Amar;
tesouro que se guarda sem ter mala,
com livre-arbítrio, colhe o que plantar.
De nada adianta o rico ter a queixa;
semente boa, luta contra o mal;
na terra cresce, morre e tudo deixa.
Riqueza e honras tal qual nuvens passam...
Somente fica o Bem, valor real!
na doação sem pena, mãos se enlaçam.
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VÍCIO → PERDIÇÃO EVITÁVEL
Klinger Sobreira de Almeida

O Ser Humano faz sua travessia terrena norteado por um
“protocolo moral” de higidez físico-psíquica: Mens sana in corpore
sano. Acatá-lo é seguir a lei. Mas!... Os sítios a serem percorridos têm
atrativos insinuantes. O livre-arbítrio às vezes titubeia.
Vício, no sentido restrito à pessoa, é uma imperfeição ou defeito
grave relativo à conduta. É um desvio do “protocolo moral”. “Canto da
Sereia” que pode levar à ausência de senso crítico. Abuso. Devassidão.
Licenciosidade. Perda dos valores...
Quais são as raízes do vício? Algumas, talvez as principais:
Congênitas! Herança de pretéritos incognoscíveis. Tendências e
anseios inatos.
Maus exemplos! Do lar. De companheiros. De escola. Do mundo.
Habitualidade iterativa! Ou cultivada ingenuamente.
Crise existencial! O vácuo por perdas ou falta de foco.
O vício nunca deixa de rodear o Ser Humano. Assola-o em
qualquer idade: adolescência, maturidade ou velhice. Como evitá-lo?
Como não cair na rede?
A prevenção começa no lar. Avança na escola. Se alguma criança
desponta em tendências negativas, os pais devem estudar uma
pedagogia de reversão e aplicá-la. A família é o celeiro de aprendizado
positivo para a vida. Nada de contemporizar com condutas desviantes.
Não ofertar ao infante/adolescente exemplos negativos: jogatina,
cigarro, abuso em bebidas alcoólicas...
O cenário da criança e do adolescente, tanto no lar como na escola, há
de se constituir num mundo de configurações significativas de valorização
da vida humana. A qualidade ótima do processo educativo é fundamental.
Se o adolescente ingressar na idade adulta vencendo os apelos
da perdição, só mesmo uma invigilância descomunal fá-lo-á derrapar
rumo ao vício.
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Todavia, o adulto que não soube se preparar para as perdas
– morte de filhos ou cônjuges, fracassos financeiros, frustrações
sentimentais... – ou para o ocaso da travessia – aposentadoria
compulsória, abandono da família, ausência de objetivos... – poderá
se engolfar nas armadilhas do vício.
A prevenção do vício na terceira idade consiste em manter
atividades sequenciais. Nunca parar. Ter uma planilha de metas: corpo
sadio, exercícios físicos diários; escrever e ler; participar de associações
– clubes de serviço, maçonaria, igreja... – viajar, conhecer lugares;
exercitar o voluntariado no ensino, em creches e asilos; aprender aquilo
que não teve oportunidade nos tempos pretéritos: idiomas, artesanato;
cuidar da natureza: semeando, plantando e colhendo. Enfim, há um
leque de opções. O que não se pode é estacionar. O ócio leva ao vício.
Prevenir-se contra as teias do vício – evitá-lo! – só é possível
por decisão individual. Conselhos, advertências, exemplos positivos,
ameaças, punições!... Tudo é inócuo se a pessoa não quiser. Tudo é
questão de elevação consciencial que enseja o despertar da luz interior
que cada Ser Humano traz dentro de si.
Apesar do livre-arbítrio de cada um, vale a pena investir num
processo educativo-qualitativo – sociedade e governo – opondo-se
ao “Canto da Sereia” para evidenciar as trevas da perdição e clarear os
horizontes da ascensão humana.

VÍCIO-PERDIÇÃO EVITÁVEL

Noneto-Poético-Teatral nº 80 – Soneto nº 6.574

O vício traz ação contrária ao Bem,
insegurança e triste baixa estima,
desvia o bom caminho, segue sem
olhar idade, planta o mal, confirma.
O livre-arbítrio, às vezes culpa alguém
e titubeia, arranha uma obra-prima;
cigarro, álcool matam bem aquém...
Lei do Progresso mostra a Luz e anima.
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A prevenção começa desde a infância:
— A consciência faz deter querer!
Se é evitável? Sim! Impede a ânsia...
Planejar metas? Este é um bom início!
Imperfeição moral que é grave ter:
— No Ser Humano, ócio leva ao vício.

VÍCIO → PERDIÇÃO ERRADICÁVEL
Klinger Sobreira de Almeida

“Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não
deixa no deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha a
achá-la?” Lc 15:4. Seguem vv 5, 6 e 7. Alegoria de excelsa sabedoria!
Vício é desvio do “protocolo moral”: mens sana in corpore sano.
Perdição que leva à ausência de senso crítico. Abuso. Devassidão. Perda
dos valores...
No contexto da trajetória cósmica da alma, esse desvio-perdição
constitui dano. Atraso. Retém a ascensão. Na esfera fugaz da travessia
humana, torna-se, segundo sua natureza e extensão, altamente nocivo e
oneroso ao viciado, à família, à sociedade...
Dentre a variada gama de vícios, eis os mais cruéis na destruição
do corpo e da alma: Alcoolismo, Tabagismo e Toxicomania. Todos
implicam em dependência física e psíquica. E a abstenção acarreta
sérios distúrbios.
O Alcoolismo provoca, no âmbito da atividade produtiva:
abstinência iterativa; afastamento para tratamento; ônus aos cofres
públicos... No lar: famílias aflitas e desestruturadas. No geral:
aposentadorias precoces e mortes penosas. Segundo estimativas, 15%
da população do país é alcoólatra. Debita-se ao alcoolismo: 75% dos
acidentes de trânsito com mortes; 39% das ocorrências policiais...
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O Tabagismo com seus 18 milhões de fumantes é outra variante
que incapacita trabalhadores e causa mortes prematuras. Estatísticas
recentes apontam um custo anual de 56,9 bilhões, dos quais 39,4 com
despesas médicas.
Drogas ilícitas: maconha, cocaína, crack!... Calcula-se que 1% da
população brasileira esteja atada a uma dessas drogas. Quantitativamente
tal percentual significa uma tragédia de ordem pública em face do liame
usuário x crime organizado.
Alcoolismo, Tabagismo e Toxicomania! Eis o trio maldito que
pode açambarcar o homem numa só vertente, em duas, ou em todas.
Impõe-se, por uma questão de ordem sanitária, moral e espiritual, que
a nação, na conjugação de suas forças vivas, busque a libertação dos
escravos do vício: “ovelhas desgarradas”.
O ideal seria a interação sinérgica, via políticas públicas
inteligentes e consistentes, de todas as esferas estatais, para minimização
do problema. E também o engajamento pleno de empresas, igrejas,
sindicatos, associações, escolas e clubes de serviço. Esse viés indesejável
é da sociedade como um todo. Todavia, exige administração humana,
caridosa e misericordiosa. Emprego de força pública e repressão tão
somente no eixo do tráfico, no que tange às drogas ilícitas. Cigarro?!
A propaganda ostensiva dos malefícios, como se faz, inibe. Álcool?!
Propaganda contra inexiste, e outras ações inibidoras, em face de
interesses econômicos, ainda são frágeis.
A erradicação da perdição é possível? Sim; porém nada se
consegue sem adesão individual. Se o viciado não tiver seu despertar
para as potências da Alma – Pensamento, Livre-Arbítrio e Vontade – e
manifestar seu “QUERER” de libertação, todos os esforços – médico
e psicológico, internação, terapia de trabalho, religioso... – serão
inócuos. Contudo, a sociedade não pode desistir. Cada resgate é uma
vitória na seara do Amor: “...haverá alegria no céu por um pecador que
se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam
de arrependimento.” Lc 15:7
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VÍCIO-PERDIÇÃO ERRADICÁVEL

Noneto-Poético-Teatral nº 80 – Soneto nº 6.579

Tal como a lua, em fase, vejo o vício:
amigos surgem, logo vão sofrer,
quando se escondem, partem desde o início;
fase minguante mata o bem-querer.
Querer viver bem tem valor propício,
o livre-arbítrio faz a luz crescer,
se há perdição cruel é mal do “ofício”
erradicável, por amor faz crer.
Para a família é triste e forte o choque,
quando vê DROGA entrar no lar, incerto:
a cocaína, fumo, álcool, craque...
A sociedade mostra o mal na história;
se o viciado quer, consegue é certo:
— Quem resgatar mau vício traz VITÓRIA.

SINCERIDADE → LUZ DO CARÁTER
Klinger Sobreira de Almeida

“A Sinceridade é o princípio e o fim de todas as coisas; sem
Sinceridade nada seria possível...” (Confúcio)
Sinceridade e Hipocrisia são duas posturas relacionais opostas.
Esta retrata o indivíduo dissimulador. Enganador. Fingidor. Falacioso.
Trapaceiro. Caviloso. Mentiroso. Aquela, a pessoa reta. Franca. Leal.
Autêntica. Íntegra. Genuína. Coerente.
Como somos uma humanidade imperfeita, em que a maioria
ainda não alcançou elevação consciencial: sinceros, em menor número,

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

e hipócritas, em diferentes graus, misturam-se. Emergem, então, no
cotidiano, os entrechoques, as querelas, as demandas, os entreveros, as
desforras, as frustrações, os choros, as vinganças...
Por conseguinte, no torvelinho do convívio humano, deparamonos com figuras variadas: o político que promete e não cumpre, ou se
corrompe; o agente público que se vende, presa fácil do corruptor ativo; o
industrial que falsifica produtos; empresários que alcançam sucesso nas
vielas das tramoias; o comerciante venal; o homem do povo que se pauta
pelo exemplo negativo etc. A “fauna” é imensa, e vem de priscas eras.
A Hipocrisia é terrível! Quando se lê, independente de crença ou
religião, as passagens do Mestre dos Mestres uma dimensão condenativa
chama a atenção.
Cristo foi todo amor. Fez milagres. Profetizou. Porém!... Poucas
vezes indignou-se. E uma delas erigiu-se em discurso veemente.
Encontramo-lo em Mateus, capítulo XXIII, 39 versículos: Sermão dos
Ais. Nele, desafivela a máscara dos fariseus. Desnuda-os. Mostra a
face enganadora dos “donos da verdade”: aparências, ardis e mentiras.
Apoda-os, iterativamente, de hipócritas.
Na linha de Jesus, muitos avatares consagraram a Sinceridade e
anatematizaram a Hipocrisia, como o fez Gibran Khalil Gibran na
metáfora das sete vezes em que desprezou sua alma, quando a viu:
1ª) disfarçar-se em humildade para alcançar a grandeza; 2ª) coxear na
presença dos coxos; 3ª) praticar um mal, e consolar-se com o fato de
que outros o praticam; 4ª) entre o fácil e o difícil, escolher o fácil; 5ª)
desprezar a fealdade de uma face que não era senão uma de suas próprias
máscaras; 6ª) humilhar-se por covardia, e atribuir sua paciência à
fortaleza; 7ª) considerar uma virtude o elogiar e glorificar os poderosos.
Assim caminha a humanidade! De um lado, no vetor do conhecimento,
vem dando saltos fabulosos. A tecnologia transfigurou o mundo nas últimas
dezenas de anos. É tal o avanço e a impetuosidade das modificações,
que o homem hodierno se diz contemporâneo do futuro. Mas, de outra
parte, focada a civilização pelo “vetor consciencial”, o progresso se faz
lento, penosamente lento, criando-se um gap (hiato) entre as duas linhas
evolutivas rumo ao infinito. Aquela bem no alto, e esta rastejando.
Nesse contexto da marcha cósmica é gratificante constatar,
no entanto, que, na abertura espiritual da humanidade, os valores

165

166

Rastreando a verdade

morais vão ocupando maior espaço na mente do ser, e a Hipocrisia,
embora ainda reinante, esmaece gradualmente seu colorido trevoso.
Concomitantemente, pruridos de Sinceridade assolam a conformação
do caráter. Quem sabe, daqui a alguns anos, a Luz substituirá as Sombras.

SINCERIDADE-LUZ DO CARÁTER

Noneto-Poético-Teatral nº 81 – Soneto nº 6.589

Sinceridade é o princípio e fim,
cumpre o papel ativo, sem ter dor,
clama a atenção, entoa seu clarim,
a confiança é clara, colhe amor.
Hipocrisia é terrível, sim:
— Rasteja em trevas, traz do fel, sabor,
o fingidor pratica o mal afim,
pois mostra face, sem mudá-la a cor.
Lados opostos sobem graus diversos;
a “fauna” é imensa e vem de priscas eras;
toda a VERDADE é luz que inspira versos.
Um lado brilha... reina e o SER cobre,
no outro, sombra não tem mais esperas.
SINCERIDADE é Luz: Caráter nobre.

PRESUNÇÃO → REINO DOS TOLOS
Klinger Sobreira de Almeida

Presunção, na objetividade de Houaiss, é “opinião demasiado boa
e lisonjeira sobre si mesmo (...) demonstração pública dessa opinião;
imodéstia, pretensão, vaidade...” Presunçoso: “... aquele que se supõe
melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz...”

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Há muitos anos, quando do momentoso caso do mensalão, li
uma reportagem investigativa, em que o jornalista garimpou a vida
daquele que ensinava o “mapa da mina” aos políticos e empresários. O
personagem, hoje cumprindo pesada pena, estava no auge da riqueza e
era tido como superdotado de inteligência.
Segundo o repórter, o orientador das grandes tramoias que,
habilidosamente, lesava o erário da nação, estudara em escola pública.
Era aluno das melhores notas. Certa feita, o professor questionara-o
sobre inobservância da recomendação para levar borracha durante a
prova. Sua resposta, em alto e bom tom: — não preciso de borracha;
eu não erro. Por sua atitude, vaidosa e petulante, recebeu o apelido de
BG (Bom Geral). Foi esse BG, que se reputava o mais inteligente dos
homens – o consultor-mestre dos meandros da corrupção – que viu o
mundo ruir diante de sua presunção.
Há um grande contingente de seres humanos que, alcançando
sucesso ou êxito nos empreendimentos da travessia – político,
econômico, sindical, estudantil etc – se inebriam, julgam-se donos da
sabedoria terrena e/ou os mais poderosos. Navegam em egoísmo. Não
erram. Apresentam-se como imbatíveis. Inteligência privilegiada. Donos
do segredo da vida. Situam-se nos patamares fictícios de superioridade.
Não só nos altos estamentos sociais ocorre o fenômeno do “acharse superior em tudo e absoluto nas verdades”. Mesmo em funções
subalternas na área de operações, tal ocorre, e até com certa frequência.
Às vezes um obreiro simples, que tem convivência harmônica com seus
companheiros de trabalho, quando alçado a uma situação de fiscal de
setor ou supervisor, torna-se “senhor absoluto”: só ele sabe das coisas;
é o superior em poder, inteligência... Logo, logo, atrita e fica sem
condições de liderar. Tive experiências com mecânicos e motoristas no
meu tempo de dirigente de transportes.
A vida, segundo o dito popular, dá, nega e tira. Um dia, o castelo
desaba. Assim, foi com Napoleão que, julgando-se o estrategista
supremo, defrontou-se com um desconhecido e humilde anti-herói
inglês e foi abatido. Assim tem sido com muitos ditadores, empresários,
funcionários, políticos e pseudolíderes que, no auge do poder ilusório,
encontram seu Waterloo.
O autêntico sábio é humilde; nunca arrota superioridade.
Conhece, na infinitude cósmica, seus limites no finito. Veja o exemplo
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de Sócrates: Só sei que nada sei. Na sua linha seguiram Abraham
Lincoln, Albert Einstein, Mahatma Ghandi...
Presunção é o insidioso vírus que se apega ao ignorante, ao
ingênuo, ou ao descuidado. Também se apossa de todo aquele que,
embora tenha alguma inteligência ou sagacidade, não alcançou um
razoável nível consciencial.
O Presunçoso sempre pensa que É o mais... Porém, vivendo no reino
da tolice, É apenas um tolo. Ilude-se a si próprio: Não É o que pensa que É.

PRESUNÇÃO

Noneto-Poético-Teatral nº 84 – Soneto nº 6.594

Toda imodéstia impede ter sucesso;
a petulância ofende, afasta e nega;
a liderança forte, fácil, meço;
obreiro cresce e seu valor carrega.
Que presunção: querer só ter excesso;
acertar algo, quando se erra a entrega;
simplicidade, ao meu Senhor eu peço!
Fugaz riqueza, em vida, sempre cega.
O presunçoso cria seu castelo;
do patamar tão alto o tombo é certo,
quando o poder cai, surge novo elo.
O humilde sábio não se julga rei;
sabe entender com seu olhar aberto:
— Na presunção só reina o tolo, sei.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

BAJULAÇÃO → RUÍNA DOS PODEROSOS
Klinger Sobreira de Almeida

“A bajulação é a moeda falsa que só circula por causa da vaidade
humana.” (François La Rochefoucald) – “Livre-se dos bajuladores.
Mantenha perto pessoas que o alertem no erro.” (Barack Obama)
Há muitos anos, por circunstâncias de negócios, viajei, de
madrugada, por quase três horas, de uma capital a outra, em um
pequeno avião. Quatro passageiros: um político famoso e empresários.
Na mansidão do voo, dois passageiros dormiram. Eu e o político,
com o qual possuía razoável relacionamento, ficamos a conversar.
Dizia-me ele de sua pretensão ao governo de seu Estado, e abriase para orientações, porquanto nunca exercera cargo executivo.
Alertei-o, lastreado em minha convivência pretérita nas proximidades
do poder, para se acautelar, caso chegasse a Governador, em relação
aos bajuladores (áulicos, aduladores ou chaleiras) que o rodeariam,
visando tão somente incensá-lo e obter favores pessoais ou levá-lo à
prática de atos não condizentes com a responsabilidade ética do cargo.
Estes, sem que se note, formariam um cerco que impediria o acesso dos
verdadeiros amigos e homens de bem.
Anos depois, esse político, tido como probo, chegou ao
governo de seu Estado. Não seguiu os alertas. Deixou-se envolver.
Desceu aos abismos da corrupção. Foi processado criminalmente.
Liquidou-se politicamente.
Quanto maior a elevação de poder, maior é o número dos que,
hábil e ardilosamente, se colocam no entorno do poderoso. Se este não
tiver perspicácia e um caráter rijo, cairá na teia. Os áulicos, embora
de baixo nível consciencial, são sagazes, conhecem as vulnerabilidades
humanas e sabem penetrá-las com “engenho e arte”.
Quando alcancei o oficialato da Força Pública, o soldado Machado,
meu saudoso pai, alertou-me: cuidado com os chaleiras. Aproximamse bondosos, educados e subservientes. Encantam com presentes.
Não têm barreiras morais: alguns chegam a facilitar suas mulheres ou
filhas. O que lhes interessa é promoção, facilidades, vieses para ganhos
desonestos e outras podridões. Sábias advertências que acatei!
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Ao longo desta travessia, assisti muitas quedas. Chefes enredados em
luxúria, corrupção, jogatina... Desmoralizados! Na atualidade, a Operação
Lavajato e outras fazem desabar os castelos da corrupção e nos exibem
políticos e empresários que, detentores eventuais do poder, cederam.
Rodeavam-se tão somente de bajuladores que os punham no falso
pedestal da inteligência suprema; faziam-lhes cerco. Agora, apanhados,
só sabem dizer que “não sabiam”, “não viram” ou “foram enganados”.
Os bajuladores são encontrados tanto nos altos escalões do
poder como na esfera inferior. Sempre fazem estragos e arruínam os
chefes que não desenvolveram uma boa tessitura de caráter. Principal
vulnerabilidade de penetração: VAIDADE. Aberta a vala, só aqueles
entram. Aos amigos verdadeiros e homens de bem, a vedação.
Eliminar a vaidade. Acautelar-se com os que elogiam e incensam.
Calçar a sandália da humildade. Abrir-se ao Amor, à Sabedoria e à
Fortaleza. Eis a chave-mestra de quem alcança o poder eventual nesta
fugaz travessia terrena.

BAJULAÇÃO

Noneto-Poético-Teatral nº 85 – Soneto nº 6.595

Bajulação eleva um simples ato;
leva à escalões, sem ter amor total;
conselho não aceita e “paga o pato”
as decepções condizem com o final.
Só quem bajula faz brilhar um fato;
planta vaidade, esconde o erro mal,
desmoraliza, espanta o bom contato,
gera boatos, nega o que é real.
Aberta a vala, o choro vai surgir,
joga ao abismo, marca que não sai:
— Sem humildade, tudo vai ruir.
Fácil de achá-la em Chefe sem valor;
irresponsável, sem caráter cai.
Bajulador espera obter favor.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

IDIOTA NO PODER → FESTIVAL DE BESTEIRAS
Klinger Sobreira de Almeida

IDIOTA, em sentido vulgar, sem nenhuma relação com a
doença denominada Idiotia, é o indivíduo tolo, imbecil, destituído
de discernimento e bom senso. No dizer do vulgo, um insensato, sem
“desconfiômetro”. Adota atitudes que ferem o senso comum; afronta a
cultura... Está, via de regra, na contramão das boas causas.
O Idiota não é, necessariamente, carente de inteligência. Às vezes,
tem a inteligência curta, outras, em índice elevado, ou possui estudos
avançados (mestrado, doutorado etc). Porém, é totalmente destituído
de sabedoria: sempre fonte de besteiras, asneiras, babaquices, tolices,
parvoíces, burrices etc.
O Idiota, quando no poder, e nele chega com frequência, pois
assume posturas da “politicalha”: bajulação, puxa-saquismo, hipocrisia,
demagogia, torna-se um perigo.
O escritor, jornalista e compositor Sérgio Porto – conhecido
por Stanislaw Ponte Preta – preencheu os anos 50/60 com suas
crônicas satíricas que, ironicamente, desvendavam as besteiras e
sujeiras enrustidas nos esconsos do poder político, as mutretas
administrativas, a hipocrisia das convenções sociais. Criou, e
publicava com alarde, o Festival de Besteiras Que Assolava o País –
FEBEAPÁ. Aterrorizava o universo dos cínicos, dos enganadores das
massas. Não dava trégua aos idiotas.
Se vivo fosse, Stanislaw teria, nos dias de hoje, farto material
para suas crônicas. Alguns idiotas, no bojo dessa difusa situação entre
corrupção e política, alcançaram altos postos no governo. Não raras
vezes, alguma sandice emerge, estarrecendo a comunidade nacional e o
mundo. Apenas alguns exemplos recentes:
Decreto Presidencial, oriundo do Ministério de Minas
e Energia, extinguiu a Renca (Reserva Nacional de Cobre e
Associados), na Amazônia. O fato inusitado pegou a todos de
surpresa. Teve o repúdio da nação e o clamor internacional. O
Ministro FCF, figura desconhecida, defendeu o mostrengo de sua
lavra. O Presidente recuou.
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Mal refeita do susto, a nação é afrontada por uma Portaria do
Ministro do Trabalho, RN, desconstruindo toda estrutura de repressão
ao trabalho escravo, essa “chaga purulenta” que ainda prevalece na zona
rural e em algumas pseudoempresas. A reação veio de todos os pontos,
inclusive da comunidade internacional. Novo recuo.
Estando a nação sob o efeito de duas besteiras, surge um Ministro
da Justiça, TJ, em verborragia inconsequente, a acusar, sem provas, todo
o comando da PMERJ, atribuindo-lhe conluio com o crime organizado.
Certamente, esse Ministro ouviu alguma confidência de investigação
sigilosa e resolveu criar seu momento de fama.
Não amortecido o alarde da última besteira, aparece uma Ministra
dos Direitos Humanos, sempre escondida, a pleitear acumulação
inconstitucional de salário, comparando, numa estultice sem limites,
sua situação aos tempos da escravidão.
O Brasil atravessa uma fase interessante. Pela primeira vez na
história, heroicos Policiais, Procuradores e Juízes estão pondo o dedo
na ferida, desafivelando as máscaras. Apesar das resistências, dos
embustes e das tentativas antagônicas, a chegada da luz será inevitável.
Então, os idiotas se recolherão. Os festivais de besteiras perder-se-ão na
poeira do tempo. É a nossa Esperança!

IDIOTA NO PODER É UM PERIGO

Noneto-Poético-Teatral nº 88 – Soneto nº 6.605

Toda idiotice gera o mal, por certo,
falta bom senso, anda em contramão;
discernimento não possui; é incerto
o seu limite, nunca tem razão.
Se tem PODER, Idiota é templo aberto;
a corrupção é chama de um vulcão
que espalha a lama; suja o que é correto;
afronta leis que regem a Nação.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Quanta besteira espalha pelo mundo,
todo indivíduo tolo em seu querer;
a insensatez retrata o poço fundo.
E quando a LUZ Suprema entrar no Ego,
supraconsciente para o Bem vencer...
Resta a Esperança, em prol do Superego.

ESPERANÇA → JAMAIS FENECE
Klinger Sobreira de Almeida

“A esperança inspira, encoraja e dá força” – VOCÊS/A p. 89, Ago17.
O empreendedor Neil Patel, artigo na revista em epígrafe, relata
a saga de Jonas Salk, criador da primeira vacina contra a pólio, em
1955, considerada uma bênção para a humanidade em desespero. A
Esperança constituiu a força-motriz do pioneiro.
A travessia humana – do nascer ao morrer – é viver. E viver não é
fácil. Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa, alerta iterativamente:
viver é perigoso. Porém, bem antes, o Chefe Tamoio, em Gonçalves
Dias, enunciara a verdade incontrastável em versos que atravessaram
o tempo: “Não chores meu filho;/Não chores, que a vida/É luta renhida:/
Viver é lutar./ A vida é combate,/Que os fracos abate,/Que os fortes, os
bravos/Só pode exaltar.”
Ilude-se o terráqueo que entender a vida como desfrute perene ou
um caminhar suave e verdejante sem quedas ou armadilhas. Quando
menos se espera surgem-lhe problemas, às vezes atrozes. Quando pensa
e regozija-se das seguidas vitórias, vem-lhe a derrota, ou a perda cruel.
Quando se reputa o todo poderoso, o vencedor imbatível, um abismo
se lhe abre, e ele afunda-se.
Nessas nuances da vida – na trilha de ganhos e perdas – é
importante, para quem acompanha esta série, reportar ao tema XXVII:
FÉ → Seta Rumo ao Infinito. Nele, em argumentos fundamentados,
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concluímos que “A Fé, acolhida e internalizada pelo Ser Humano,
coloca-o em marcha cósmica, em plena sintonia com a Lei. Torna-o
Homem-Cósmico que, retesando o arco de sua vontade, dispara a seta
rumo ao infinito.”
Esperança – desejo, confiança, certeza absoluta... – é substrato
da Fé, ou melhor, “a vontade que retesa o arco, e dispara a seta rumo
ao infinito”.
Para quem é despojado de Fé, a Esperança, quando se anuncia,
é tênue, desaparece aos primeiros embates. Então, o que lhe resta:
desespero, resignação passiva, consolo na derrota, desistência dos
projetos, fuga para o vício, ou da própria vida.
Há cerca de dois anos, um casal rico e feliz, assistiu a morte
do único filho, de quatro anos, picado por escorpião. O pai e a mãe,
desesperados, ingeriram veneno. Outros, diante de um fracasso
financeiro, também suicidam. Os exemplos, dentre os caminheiros
que não têm de onde extrair os fluidos da Esperança, são milhares.
Ao contrário do despojado, para o homem que se sustenta
na Fé, não há problemas insolúveis nem queda irremediável. Nem
situação desesperadora. Nem perda irreparável. Em todas e quaisquer
circunstâncias da travessia terrena, o substrato emergirá. A esperança
aflorará, e a luz do fim do túnel brilhará.
Assim tem sido para os grandes descobridores. Para os cientistas
que perscrutam e garimpam nos ocultos segredos do universo. Para
o que tombam e se arrastam na poeira ou na lama, mas reerguem
e prosseguem em rumo ascensional. Para os que sofrem perdas
terríveis e compensam-se semeando novas sementes...
A Esperança, no bojo da Fé, onde tem raízes, é a chama que
nunca se apaga, que jamais fenece. É inspiração, coragem e fortaleza.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

ESPERANÇA

Noneto-Poético-Teatral nº 87 – Soneto nº 6.597

Quando a tristeza invade um tempo-espaço
é na oração que encontro meu abrigo;
não cruzo os braços, algo sempre faço;
escrevo, leio, penso, planos sigo.
No foco eleito, venço meu cansaço;
evito o choro, ouço um grande Amigo;
no fim do túnel existe luz que ligo...
Os desafios abrem fino traço.
Na travessia humana é o viver
que traz vontade firme, seta à história;
mostra o infinito para o arco erguer.
Chama que não se apaga em voz sofrida,
surge da cinza, até cantar vitória:
— É a ESPERANÇA, força, base à vida.

PARÁBOLA → CONDUTO DA VERDADE
Klinger Sobreira de Almeida

Há anos, recebi a incumbência de burilar um Gerente. Profissional
inteligente, probo e de grande conhecimento, mas arestoso: pela
franqueza sem disfarce, os subordinados repudiavam-no. Sua maneira
peculiar não conseguia construir liderança. Seu gabinete, conhecido
como “Sala do Saddam Hussein”.
Com pouco tempo, observando os atritos e a insatisfação,
chamei-o para uma conversa. Ele dizia-me que não aceitava erros;
exigia a perfeição; era franco e sincero no trato com os subordinados.
Em resposta, contei-lhe uma velha historieta popular.
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De certa feita, encontraram-se a Parábola e a Verdade. Aquela
estava alegre e exuberante. Esta, chorosa e reclamona, expunha à
amiga suas queixas. Ninguém a escutava. Suas mensagens, ancoradas
no saber, eram ignoradas. E isto lhe doía. Queria o êxito, mas via o
fracasso das pessoas.
A Parábola, condoída, resolveu orientar a amiga: – Uso suas
mensagens, que contêm toda essência do saber, e sou ouvida. Por quê?
Sei chegar às pessoas; tenho boas vestes; meu falar é manso e suave;
conforme a natureza da mensagem, disfarço-a sob o manto da fantasia.
Você, não! Veste-se mal; é rija; atira a mensagem como uma flecha;
fere. Assim, as pessoas se assustam; ofendem-se; fogem.
A Verdade escutava, pensativa e reflexiva. E a Parábola
prosseguia: — Vou lhe emprestar roupas vistosas e até fantasias.
Ensinar-lhe-ei o discurso que, sem deturpar a essência, atrai, fascina e
provoca reflexões no íntimo dos ouvintes.
A Verdade acolheu as orientações. Deixou seu isolacionismo.
Novas vestes. Novo discurso: ameno, suave e pleno de amor. E adotou
a Parábola como companheira.
Através dos tempos, a Parábola, muitas vezes derivando para
a forma de Apólogo, Fábula ou metáforas, fez uma simbiose com a
Verdade, e conduziu-a por veredas claras. Trouxe a luz a multidões.
Os Filósofos Gregos adotaram-na como conduto da Verdade.
Vide Sócrates com a Maiêutica; Platão com os Presos da Caverna;
Plotino com a Estátua. Ramakrishna, o legendário Indiano, carreou
seus ensinamentos profundos via Parábola: O Guru e o Discípulo,
A Cobra e o Monge, O Elefante e os Cegos... As insuperáveis
“Verdades de Cristo” chegaram até nós através de metáforas e mais
de quarenta Parábolas.
O jovem Gerente, que me ouvira em silêncio, reagiu: – Coronel,
o Senhor tem razão. Vou modificar. Serei outro. Cumprimentei-o.
A partir daí, tive um Gerente impecável que, liderando, alcançava
todas as metas.
A historieta nos ensina que todo homem quer ser tratado com
respeito e dignidade. Se erra – e errar é próprio do humano! – aquele
que deve corrigir e reorientar, seja pai, chefe ou superior, fá-lo-á
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com método de civilidade e educação, às vezes com energia, tendo
como farol a dignidade da pessoa. A correção sempre pode ser uma
maneira de o corrigido encontrar oportunidades de melhoria em sua
conduta. Jamais causar revolta. Jamais humilhar. Jamais ferir.
A Parábola, bem engendrada, traz sempre o fundo moral.
Obriga à reflexão. E esta faz desabrochar a Verdade.

VALOR DAS PARÁBOLAS

Noneto-Poético nº 91 – Soneto nº 6.616

Errar é próprio do homem; ser mortal,
mas não se pode ter a mesma ação;
corrigir sempre o erro é que é normal;
a Caridade sabe dar razão.
Toda Verdade tem valor moral,
traz reflexão, essência da adesão,
melhor conduta leva ao bom canal:
— Educação é força, luz, condão.
Cristo pregou quarenta temas certos;
ensinamentos que nos fazem crer,
milagre existe; tempos são incertos.
Superior ou Pai, quem for expor,
jamais humilha quem precisa ver:
— A Dignidade traz respeito, amor.
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PENSAMENTO POSITIVO → FORÇA CRIADORA
Klinger Sobreira de Almeida

“O homem é aquilo que ele pensa (...) O ser humano é,
literalmente, o que pensa, e seu caráter é a soma completa de todos os
seus pensamentos.” (James Allen – As a Man Thinketh, 1903)
James Allen, escritor americano, mestre que se aprofunda nos
esconsos da alma humana, compara a mente a um jardim, e o homem,
ao jardineiro. O jardim abandonado torna-se terreno propício à aridez
ou à vegetação nociva. Aquele que é bem cultivado exibe paisagem
verdejante, o aroma é saudável – exuberante em flores e frutos.
Pensamento é vibração mental – força incomensurável – que pode
ser criadora ou destruidora.
Tendo o homem a faculdade do Livre-Arbítrio – “jardineiro”
único e exclusivo de sua mente – pode ele orientar suas vibrações no
sentido positivo ou negativo. Neste, a força é destruidora, naquele,
criadora. Em qualquer dos ângulos em que emerge, a força desemboca
na vontade, que dá concretude aos desejos engendrados na mente.
Quem, comumente, contrariando a Lei Regente do Universo –
o AMOR – orienta seu pensamento com lastro no egoísmo, vive em
contramão cósmica. Neste viés, o indivíduo cultiva a negatividade em
extensão e profundidade: ódio, rancor, ressentimento, medo, covardia,
maledicência, pessimismo, desconfiança etc. Então, eclode, às vezes
lenta, ou veloz, a força destruidora – ação da vontade – que provoca,
desrespeita, pisoteia, desune, divide, calunia, difama, injuria, falseia,
afronta, tripudia, escraviza, subjuga, extorque, rouba, mata...
Ao contrário dos desviados, quem se alinha, em pensamento, ao
amor, faz sua travessia terrena melhorando os sítios por onde pousa.
Restaura justiça. Administra posses materiais no sentido do bem
comum. Põe sua inteligência a criar benesses em prol da humanidade.
Vê no próximo o irmão. Altruísta, irradia luz em sua caminhada.
Feliz a comunidade, instituição, ou empresa, que tem, como
“cabeça” (governo, dirigente ou líder), pessoas de elevado nível
consciencial (moral). Estas cultivam o “jardim da mente” com
pensamentos positivos, ressoam em ações criadoras e construtivas,
relacionamentos saudáveis, ambiência de luz...
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Mas!... Se o “mau jardineiro da mente” consegue alçar poder, os
resultados são terríveis. Dependendo do patamar, pode deflagrar uma
guerra. Vide dois líderes mundiais: Trump – Estados Unidos; Kim Jung
Woon – Coreia do Norte. Perigosos!
É possível, mas não fácil, educar o pensamento. O homem que,
desde criança, seguiu a linha divergente da marcha cósmica, tem
dificuldades, mormente em face dos sucessos ilusórios, em realinhar
sua mente – despojá-la das negatividades em prol dos pensamentos
positivos. Só desperta, via de regra, quando assolado por grandes dores.
Constitui dever dos condutores da humanidade – os pais, os
educadores e todos que detêm liderança em qualquer ramo – obrar no
sentido de despertar seus semelhantes para a natureza do pensamento.
Mostrar-lhes, em mensagens convincentes e exemplos, a equação:
PENSAMENTO POSITIVO → Força Criadora.

PENSAMENTO POSITIVO-FORÇA CRIADORA
Noneto-Poético nº 92 – Soneto nº 6.620

Na travessia humana a ação perfaz
amor e ódio, paz também, contudo
a educação permeia a todos, traz
transformação que exige mais estudo.
A mente é força-mestra, molda e faz;
forja os desejos bons ou maus, em tudo
põe alegrias...lança o mal capaz:
— No próprio espelho deixa o líder mudo.
O ser humano é o que pensa, então,
os olhos são espelhos da alma...luz;
de dentro para fora tem razão.
O pensamento é que cria a mente
se é positivo, toda a luz conduz.
Felicidade tem AMOR presente.
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SÍMBOLO → LUZ! OU TREVAS!
Klinger Sobreira de Almeida

Símbolo é signo representativo de uma entidade, grupo, instituição,
faceta do conhecimento ou de um ideário. Constitui instrumento
primordial da comunicação entre pessoas e povos. Exterioriza-se de
variadas maneiras: letras, números, ícones exóticos, pictogramas,
desenhos emblemáticos, estátuas, mitos, canções, lendas, frases...
À primeira vista, parecem simples e facilmente interpretáveis.
Indicações de armas militares: dois fuzis cruzados com uma granada no
meio, infantaria; duas pistolas cruzadas, polícia militar. Ideais nobres:
pomba branca, paz. Entidade: compasso e esquadro entrelaçados,
maçonaria. Os exemplos são inúmeros.
Contudo, e em verdade, os símbolos configuram um universo
complexo. Alguns têm pronta indicação visual ou auditiva. Outros,
não. Possuem a casca, mas tirada esta, surgem os gomos que exigem
destrinchamento ao encontro da semente, onde reside a essência e
emana a seiva.
Do envoltório superficial ao cerne, aflora a mensagem de
conteúdo sentimental, às vezes muito forte. Embora silenciosa, para
as mentes míopes ou ignorantes, é assimilada por extensa gama dos
amantes da cultura, artistas, altruístas, intuitivos, patriotas, idealistas,
revolucionários... Dependendo da natureza, não só possibilita
assimilação, mas escraviza; costuma impregnar mentes até o fanatismo.
Expressando-se por slogans ou canções, são comuns em situações
de inconformismo como senha de chamamento à revolução, ou
motivação do status quo. Na Revolução Francesa, 1789, a trilogia
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade” impulsionou as massas. A
Revolução dos Cravos, 1974, em Portugal, teve por força motriz do
movimento a canção “Grândola, Vila Morena”.
Nos anos 70, quando o governo brasileiro endureceu o combate
aos grupos que adotavam o terrorismo, emergiu, principalmente no
meio artístico-cultural, um farto simbolismo. Ora, dos apoiadores;
ora, dos contestadores. Entre os que aprovavam o regime, uma canção
significativa fazia apelo ao patriotismo: “Eu te amo, meu Brasil”, ou a
frase: “Brasil: Ame-o ou Deixe-o!”. No oposto, composições musicais
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vieram à tona. A mais empolgante, cujo refrão – “Vem, vamos embora,
que esperar não é saber/quem sabe faz a hora, não espera acontecer” –
cantado e reprisado, tornou-se o mote da resistência...
Há símbolos caóticos. Direcionam à maldade. Se deles emana a
seiva ideológica, o corolário é a escravização das mentes, o fanatismo.
V.g, a Suástica – Nazismo.
Em termos de nação, a Bandeira é o sacrário. Na guerra, perdê-la
para o inimigo é uma desonra; o soldado morre, defendendo-a. Ao lado
desta, o Hino Nacional concentra, letra e música, o ardor do sentimento
patriótico do povo.
Conclusão: Símbolo – conotação transcendente e mística – traz uma
essência de força indefinível que, por uma causa ou ideário, chama, convoca
e impulsiona tanto para o bem – LUZ – como para o mal, TREVAS.

SÍMBOLO-LUZ OU TREVAS

Noneto-Poético nº 95 – Soneto nº 6.631

Símbolo ostenta a origem...mil razões;
aprovação da mente sábia ou não,
do sentimento que requer lições;
motivação do “status quo” refrão.
A ideologia é escrita nas canções!
O fanatismo é fruto da opressão.
Ideais nobres honram seus brasões.
Toda cultura põe na história, a ação.
Hino, Bandeira e voz, Nação traduz;
enflora a chama, planta paz real;
de uma entidade, o lema enfim conduz.
Força interior que dentro da alma levas!
Transporta essência, causa o bem ou mal.
Símbolos são complexos: — Luz ou Trevas.
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VALORES MORAIS → CERNE DO
PROCESSO EDUCACIONAL
Klinger Sobreira de Almeida

“O que destrói a humanidade: a Política, sem princípios; o Prazer,
sem compromisso; a Riqueza, sem trabalho; a Sabedoria, sem caráter;
os Negócios, sem moral; a Oração, sem caridade.” (Mahatma Gandhi)
Lenda: A Atlântida se autodestruiu há milênios. Seu povo alcançou
um elevado conhecimento científico/tecnológico. Empregou-o em
maldades, injustiças, guerras... Por que? Embora o vetor conhecimento
(ordem intelectual) tivesse tido um ascenso descomunal, o vetor
consciencial (ordem moral) permanecera no limbo.
A lenda parece repetir-se na história real. Há 3.500 anos, o planeta
rastejava tanto em conhecimento como em moral. É o retrato da saga
de Moisés: 40 anos pelo deserto. O inter-relacionamento fazia-se pela
supremacia do mais forte ou sagaz; nenhum respeito à propriedade
alheia; mulheres escravizadas... O líder transmitiu a Lei Moral (Dez
Mandamentos) e, à esteira, uma rígida lei penal-disciplinar com sanções
cruéis: tortura, amputação de membros, morte degradante... O certo é
que a turba, sob o guante de uma lei férrea, chegou à terra da promissão.
De 3.500 anos a hoje, a humanidade evoluiu vertiginosamente na
seara científico-tecnológica. Dispõe de armas terríveis que, num átimo,
podem acarretar a autodestruição. Os conhecimentos na biotecnologia,
inteligência artificial e robótica, se adotados sem observância de limites
morais, inviabilizaria o próprio homem.
Este cume do avanço em conhecimento, sempre em progressão,
constitui um perigo. Por que? A humanidade, na linha do
desenvolvimento moral, permaneceu praticamente no mesmo estágio.
O homem ainda engatinha consciencialmente: mata, rouba, massacra,
mente sem pudor, cultiva o egoísmo exacerbado...
O que fazer para impedir uma catástrofe que retrogradará o
planeta? É fundamental que a ONU assuma papel ativo na reversão
do processo educacional: difundir um modelo universal que privilegie
a aquisição de valores morais, o senso de preservação da natureza e a
conquista da paz; criar um fundo de distribuição da riqueza excedente
para subsidiar escolas dos países periféricos.
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A criança é o foco para o advento da nova humanidade. No seu
crescimento, deve ver na figura dos pais e/ou responsável o paradigma
em honestidade, temperança, serenidade, altruísmo e obediência às
leis. A escola – extensão do lar – abriria os horizontes do conhecimento
sob a égide dos valores morais. Utopia? Não!
O Brasil é exemplo de processo educacional negativo. O dia-adia das cidades nos mostra pais infringindo a lei na presença de filhos.
Fluindo da elite política, a criança só vê exemplos de corrupção. A
escola, salvo raras exceções, tornou-se arena de maus exemplos. O
jovem alcança a adolescência pisando num “mar de lama”.
A nação precisa despertar; abandonar a cultura da razão cínica.
Quem sabe esse desafivelar de máscaras – empresários e políticos
corruptos processados criminalmente – sirva para dar um novo rumo
ao processo educacional, inserindo-lhe os “valores morais”. Há males,
segundo o dito popular, que vêm para o bem.

VALORES MORAIS-CERNE DO PROCESSO EDUCACIONAL
Noneto-Poético nº 96 – Soneto nº 6.633

A construção que eleva o ser humano
é EDUCAÇÃO que traz sensor real;
o rumo novo, não aceita engano,
planta moral que colhe um ideal.
Sempre a verdade é meta para o plano
da consciência, em alto grau mental;
a disciplina às leis, não causa dano;
justiça faz cumprir a lei penal.
Riqueza sem trabalho quer provar!
Do lar à escola, o jovem vai vencer.
Sem caridade não adianta orar.
Sabedoria sem caráter, cega;
gera utopia, sem poder crescer.
Valor moral, o mau exemplo nega.
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SER POLÍCIA → DESAPEGO TOTAL
Klinger Sobreira de Almeida

“A França nunca esquecerá sua bravura, seu heroísmo, seu
sacrifício” (Ministro do Interior, Gérard Collomb).
Em 23Mar18, a mídia noticiou um atentado jihadista na França.
O marroquino Lakdin, em jornada insensata, saiu ferindo e matando,
na cidade de Trèbes. Encantoado num Supermercado, ameaçava uma
mulher. O Ten. Cel. Arnaud Beltrame, da Gendarmerie française,
negociou e libertou a refém, colocando-se em seu lugar. De repente,
tiros. O oficial ferido. Morreu em 24Mar.
Em emocionante pronunciamento, o Presidente Francês –
Emmanuel Macron – ressaltou que Beltrame “salvou a vida de uma
refém, com excepcional coragem e dedicação que merecem respeito e
admiração de toda a nação”.
Essa tragédia que comoveu a França merece uma reflexão.
A Alma, egressa da pátria espiritual, dá vida ao corpo. Faz a
travessia terrena: luta, responde a desafios e, ao fim da missão, retorna
(morre, segundo o dizer vulgar).
Essa travessia humana – a vida – é a oportunidade cósmica de
ascensão da Alma. É o bem mais precioso. Riqueza, poder, honrarias
e glórias são bens ilusórios. Constituem os “Teres” – efêmeros e
perecíveis, caem no esquecimento.
Na ótica espiritualista, é nosso dever preservá-la, conservá-la no
cumprimento da missão – momento ao longo da trajetória cósmica.
Todavia, há situações em que o Ser Humano vê-se na contingência
de arriscar ou sacrificar esse “bem precioso”. É quando tem por dever
proteger o próximo, defendê-lo ou salvá-lo.
Há uma profissão, no contexto social, cujo papel consiste,
primordialmente, em defender a sociedade, ou qualquer de seus
membros, diante de ameaças e perigos. É a missão da Polícia (sem
adjetivos) e dos Bombeiros.
O policial autêntico – formado, preparado e qualificado – sabe
que sua profissão é um sacerdócio. Para proteger, cede, se necessário,
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sua vida em holocausto. Jamais pode fugir ao perigo. Se o delinquente
ronda, enfrenta-o. Se alguém é atacado, defende-o. Nos desastres e
sinistros, sua presença intimorata visa ao salvamento.
A história das forças de segurança em Minas é eloquente de
exemplos: pujança no combate ao crime, cenas épicas de heroísmo...
Ainda ecoa em nossos corações o drama de policiais mortos nos
enfrentamentos ao crime organizado que, nas madrugadas, põem as
cidades em polvorosa. Minha crônica XLIII – LIÇÃO DE HEROÍSMO
– retrata uma dessas tragédias, Julho2017:
“Os vídeos da ação criminosa de Santa Margarida mostram, com
uma clareza meridiana, que o cabo Marcos, armado de fuzil automático,
surgiu de inopino, e poderia ter fuzilado os bandidos da carroceria.
Porém!... Sua percepção instantânea fez emergir “a barreira humana”. Se
atirasse, o refém seria morto. Sua decisão, segundo o protocolo policial,
foi correta: absteve-se de acionar sua arma (certamente, em fração de
segundos, teve a percepção da morte em cumprimento do dever).”
Ser Polícia impõe renúncia – pessoal, familiar, social... Exige
coragem incomum. Implica em desapego total, inclusive da própria
vida em prol de outrem.

SER POLÍCIA-DESAPEGO TOTAL
Noneto-Poético nº 101 – Soneto nº 6.654

Oficial francês deixou lição.
Arnaud Beltrame viu refém sofrer;
para salvá-la quis cumprir missão;
tragédia em Trèbes: — Morre no dever!
O terrorista usou fuzil à mão.
Alguns caíram, logo ouviu o gemer...
Policial é herói; ação em vão:
— Tentou por duas horas, sem temer.
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Por vocação entrega a própria vida!
A profissão prepara ao bom combate,
defende a Pátria, cede à dor vencida.
“Barreira Humana” exige no segundo
a decisão que cabe ter debate:
O desapego à vida é bem profundo.

INVESTIGAÇÃO POLICIAL
TIROCÍNIO ↔ INTELIGÊNCIA ↔ PERSEVERANÇA
Klinger Sobreira de Almeida

Em 14Mar18, fruto da violência carioca, mais um crime
chocante. A Vereadora Marielle Franco foi covardemente abatida a
tiros, juntamente com seu motorista. Líder popular, voz corajosa e
tonitruante em prol dos oprimidos, e um futuro político promissor, sua
morte abalou as camadas do bem, repercutiu mundialmente.
Na sequência, intensa pressão sobre governantes e polícia. O
povo quer o imediato desvendamento do crime, a prisão e punição
dos mandantes e executores. Dezenas de entidades, respaldadas pela
atoarda da mídia, exigem resposta.
Não ocorreu um homicídio simples. Tudo indica que, por detrás,
há um grupo que se sentia prejudicado, e temia a ação futura da líder
popular. Então, segundo o raciocínio da organização do mal, a ameaça
deveria ser eliminada enquanto embrionária. Certamente, o crime foi
planejado e executado por profissionais.
Partindo dessa premissa, permito-me, como antigo profissional
de polícia, algumas reflexões. De tenente a capitão, 60/70, atuei como
Delegado Especial de Polícia e/ou de Capturas. Esclareci dezenas
de crimes: homicídios, furtos, roubos, estelionatos... Tive mestres
notáveis: um deles, que se situa no panteão dos grandes policiais
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brasileiros: o legendário “Cel. Pedro”, sobre o qual escrevi o livro de
800 páginas: UM CERTO DELEGADO DE CAPTURAS – O Romance
de um Mito Herói.
Com o mestre Pedro, uma geração de policiais aprendeu: todo
crime deixa vestígios que permitem desvendamento. A polícia investiga
com discrição. Investigação é trabalho de “formiguinha”: inteligente,
profundo e paciente. O investigador não deve ser pressionado por
interessados, clamor público ou imprensa. Em crimes misteriosos,
não há passe de mágica. Todo crime, por mais bem engendrado, deixa
uma ou mais falhas antes, durante ou depois: cabe ao investigador
percuciente detectá-las e puxar o fio da meada. Não se fabrica
criminoso. Eis uma síntese de ensinamentos!
Em 62, o Cel. Pedro, já aposentado, foi chamado para esclarecer
a execução do Deputado Estadual, líder da oposição – Nacip Raydan
– tocaiado em seu berço eleitoral: Santa Maria do Suaçuí. Ao assumir
a investigação, foi claro à imprensa: vou elucidar o assassinato;
colocar a mão nos mandantes e executores, mas não me cobrem
resultado imediato; não me dobrarei a pressões. No decurso de oito
meses, uma dezena de crimes misteriosos vieram à luz. Ao fim, o
pistoleiro, intermediários e mandantes foram apontados, presos e
processados criminalmente.
O estúpido assassinato de Marielle será, sem dúvida alguma,
apurado. A Segurança Pública do Estado do Rio está sob intervenção
federal. Um General, competente e firme, está organizando o “caos” e
pondo ordem no sistema. É questão de honra da polícia carioca apontar
os planejadores e executores. Porém, a pressão da imprensa, com
reflexos na opinião pública, cobrando e querendo prazos, ou criticando
açodada e irresponsavelmente, pode desestabilizar a investigação.
No lado policial: Tirocínio ↔ Inteligência ↔ Perseverança. No outro
lado família, amigos, povo e imprensa: Confiança, Paciência e Esperança.
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INVESTIGAÇÃO POLICIAL

Noneto-Poético nº 102 – Soneto nº 6.657

A violência cresce a cada dia!
Os homicídios causam dor mundial:
— A Marielle Franco já dizia
que defendia os simples, contra o mal.
Foi morta a tiros; isto não devia!
Que covardia! Vi Tevê e Jornal!
Povo tem pressa, quer prisão! Seria
uma utopia? _Plano está ideal!
Policial tem metas, quer resposta!
Com tirocínio enfrenta a luta armada!
A inteligência brilha em trilha oposta.
Perseverança é chave áurea, em vida!
Em outros “caos” silêncio é cilada:
— Coronel Pedro viu missão cumprida!

ÁGUA → É VIDA
Klinger Sobreira de Almeida

“Milhares viveram sem amor, mas ninguém jamais viveu sem água.” (Auden)
O poeta anglo-americano, no seu lirismo, enunciou uma verdade cediça.
Ao se perscrutar os planetas distantes a milênios de anos-luz, o
primeiro indício de vida é a água. Se não há água, não se cogita de vida.
A água ensejou o surgimento da vida na Terra, que contém 1.400
bilhões km3 do bem: 96,5%, salgada; 1,7%, geleiras; 1,68%, subterrâneas;
0,013%, lagos e rios.
Na ótica mundial, a água é abundante. Seu estoque, renovável e
estável. Prima facie, não se corre o risco de esgotamento. As fontes de
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água aproveitável, fundamental à atividade agropastoril, industrial e
consumo, estão adstritas a fatores naturais ou engendrados pela conduta
humana – ditada ora pela irresponsabilidade, ora pela ignorância, ora
pela ganância... E a escassez aflora com frequência!
Um fator primal: a desigual distribuição geográfica das fontes. Há
regiões, no Oriente Médio e Oceania, plenas em carência, que recorrem
ao custoso modus operandi da dessalinização. Outro: as ondulações
climáticas que provocam prolongadas secas.
Todavia, o fator mor é o baixo nível consciencial da maioria humana.
De um lado, a omissão ou despreparo de grande parte dos governantes:
miopia administrativa, demagogia, quando não a escancarada corrupção.
De outra parte, a atuação predatória individual, coletiva, empresarial...
Acresce-se a isto, o desperdício generalizado provocado pelo sentimento
da fartura aliado à gratuidade, ou quase, no uso.
Tema complexo! Tão somente uma análise local o Brasil que, do
potencial de água superficial doce, detém 13%, em contraste com seu
percentual de população mundial: 3%. Desse imenso volume, estudos
indicam o destino da água utilizável para consumo: 67%, agricultura;
11%, pecuária; 9,5%, indústria; 8,8%, abastecimento urbano; 2,4%,
abastecimento rural; 0,8%, mineração; 0,3%, termoelétricas.
Teremos crise de abastecimento de água no Brasil? Teremos, não!
Já temos sérias crises que tendem ao agravamento. Grandes cidades,
como São Paulo, Brasília e outras, estão sob constante ameaça de
racionamento. Por quê?
(1) distribuição: 81% disponibilidade hídrica concentra-se na Amazônia;
(2) desperdício sistemático: deseducação do topo às bases;
(3) poluição: uso indiscriminado de pesticidas, herbicidas,
fungicidas etc; além disso, a volúpia do lucro acarreta atividades
perigosas sem cautelas de proteção (vide desastre ecológicos nos rios e
mares – v.g, rompimento barragem Mariana).
(4) ausência de saneamento: lançamento direto de esgotos em rios e lagos;
(5) descuido secular: despojamento das matas ciliares nas
nascentes e cursos d´água (v.g, Rio São Francisco, castigado pelo
desmatamento de 98% de suas margens e poluição incessante, tem hoje
metade do volume d’água de trinta anos atrás).
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Paradoxalmente, apesar da abundância – superfície e aquíferos – o
Brasil sofre e caminha ao padecimento da escassez. Salvo poucas nações,
não estamos sozinhos nessa irresponsabilidade/ignorância/ganância.
Se ÁGUA É VIDA – verdade incontestável – o proceder do passado,
seguido hoje, dará uma entrega terrível aos nossos descendentes.
Despertemo-nos!

ÁGUA É VIDA

Noneto-Poético nº 103 – Soneto nº 6.658

Tema complexo, basta só pensar!
Água salgada é farta em sua essência,
mas água doce pode sim, faltar;
essa ameaça aflora, com frequência.
No Continente pode-se provar
que a escassez requer melhor gerência;
se a natureza, a fonte faz jorrar,
descaso humano vem gerir carência.
O desperdício está ligado ao Ser,
com inadequado uso em toda idade.
Crise virá e o mundo vai sofrer.
A sede mata; traz razão vencida,
incontestável! Útil, é verdade...
— Não se discute:_Água pura é Vida.
Belo Horizonte, Minas Gerais, abril, 2018

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

LEIS LENIENTES → INCENTIVO AOS INSENSATOS
Klinger Sobreira de Almeida

As leis penais devem ser condizentes ao grau de elevação
consciencial (moral) do segmento humano considerado.
Moisés conduziu os hebreus rumo à liberdade através de estafante
jornada de 40 anos pelo deserto inclemente. A maioria predominante,
baixo nível moral. Não se respeitava o próximo. Nem a família. Lei do
mais forte. Homicídios. Furtos. Roubos... Toda sorte de crimes, que não
se amainaram nem com os Dez Mandamentos. Então?!
O líder expediu leis severas. Penas de Talião. Formas cruéis de
execução. Intimidou, e educou. Fez o propenso ao ato delituoso, pensar
e refrear seus instintos de maldade. Foi possível concluir a jornada e
apossar-se da Terra de Canaã.
Não obstante o avanço do vetor de conhecimento, grande parte
da humanidade ainda permanece no limbo do desenvolvimento moral.
Sem dúvida, há povos que se esmeraram na educação, alcançando
razoável nível de consciência, que lhes permite viver em grupo.
Respeitam as regras. As leis são império de conduta consciente. Mas há
povos que ainda rastejam moralmente: uns mais, outros menos.
No Brasil, o espectro negativo de desrespeito às leis vigora do topo
à base. Extenso segmento só cumpre as normas, se houver a presença
da fiscalização. Alguns, flagrados, entram no conluio da corrupção. Os
magnatas que têm caído nas malhas da justiça penal nos últimos anos
constituem evidência de uma cultura da razão cínica. Mesmo assim,
uma minoria agita-se: permanece ao lado dos delinquentes e contra os
agentes da lei que lhes desafivelaram as máscaras.
Exemplo dessa cultura anômala é o trânsito de veículos. O
desrespeito ao CTB é uma norma. O índice de acidentes avulta-se em
“relevo vermelho”: aleijados e mortos. Essa hecatombe tem um causa
maior: Álcool. A extensão e gravidade do problema fizeram emergir,
2009, a lei de “tolerância zero”, penalizando os desvairados.
Malgrado a novel lei, a insensatez persistiu. E o número de
feridos e mortos continuou ensombrando as famílias e assustando as
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comunidades. O íntimo das pessoas sensatas fremia ao ver assassino do
volante sair vitorioso da delegacia, efetuado o pagamento de uma parca
fiança. E livre, continuava a beber, dirigir e ceifar vidas.
O legislador acordou. Desde 19Abr18, em vigor a Lei 13.546, que
aumenta a pena para motorista que cometer homicídio (5 a 8 anos) ou
causar lesão grave ou gravíssima (2 a 5 anos) ao dirigir alcoolizado. As
novas penas inviabilizam a soltura imediata, mediante pagamento de
fiança. Fim da expressão de cinismo dos insensatos!
A lei apertou; não o bastante. Ainda teremos certo número de
levianos: bebendo e dirigindo. Assistiremos acidentes com feridos
graves e mortos. Portanto, é conveniente, por exigência social e moral,
que a lei reveja seus conceitos. Beber e dirigir é ato de vontade livre.
O infrator tem consciência de que seus reflexos tendem a diminuir.
Consciência de que pode ceifar vidas. Assume o risco voluntário. Por
quê crime culposo, se o dolo eventual é de uma clareza meridiana?
Por quê escondê-lo no conceito de “Imprudência”? Se a lei não vier,
adeque-se a jurisprudência!
“Leis Lenientes”, no contexto do trânsito brasileiro, são
incentivadoras da insensatez de condutas perigosas, mormente do
“beber e dirigir”.

LEIS LENIENTES-INCENTIVO AOS INSENSATOS
Noneto-Poético nº 104 – Soneto nº 6.661

Jurisprudência quer seu peso denso;
bem mais severa pode dar vazão...
Leis lenientes geram mal imenso:
os assassinos vão cumprir prisão?
Insensato não age com bom senso:
é irresponsável, nunca tem razão;
inconsequente, deixa o povo tenso,
não se preocupa; culpa sem visão...

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Para infrator que mata em seu volante,
não há fiança, para quem “ ...beber...”
Alcoolizado traz a dor constante.
Crime culposo? Nova lei; embora
devia ser doloso, pode crer!
O C(Cê) T(Tê) B(Bê) está mais firme agora.
(*)CTB=Código de Trânsito Brasileiro.
Entra em vigor nova Lei 13.546 de 19/Abril/2018.

POLICIA ↔ CRIME ALIANÇA FACTÍVEL?
Klinger Sobreira de Almeida

“TUTORIAL DO CRIME – Como parte da delação, doleiros vão
ensinar técnicas de lavagem de dinheiro ao MPF” (O Globo, 5.5.2018,
p. 3). Previstas 200 horas-aulas anuais/6 anos: modus-operandi lavagem
de dinheiro, corrupção sofisticada e suas variantes – transferências
a cabo, funcionamento de dezenas de offshores... Os delinquentes do
topo – doleiros suporte dos pseudomagnatas da elite – ensinarão como
bloquear e/ou desmontar a atividade criminosa que tem sugado a nação.
Em princípio, o questionamento do título é repudiado. Não há
possibilidade de aliança. Polícia é força da sociedade para guardá-la e
defendê-la; previne e/ou reprime o crime. Este, espectro sujo e lodoso,
perturba e atemoriza: afeta a atividade produtiva.
Toda organização humana – política, empresarial, sindical,
religiosa... – se sujeita à traição de uma minoria que adentrou na
seara, não para cumprir o papel social, mas para burlar, usufruir... Na
organização policial, essa minoria (parte podre) alia-se à marginalidade.
Tão logo descoberta, é cortada, seus membros expurgados.
Em realidade, crime e polícia se confrontam. Aquele, para gáudio
da sociedade, sempre é derrotado, contido na atividade danosa. Porém,
quando a inteligência avulta, mormente no crime organizado, a polícia
passa a conviver com dificuldades.
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No Brasil atual, deparamo-nos com os traficantes organizados –
Comando Vermelho-CV, Primeiro Comando da Capital-PCC, Força
do Norte-FN etc – atuando desenvoltos, superiormente armados e
lastreados em violência. Estabelecem eixos de suprimento logístico,
dominam presídios e, em algumas regiões, sufocam a polícia.
No entanto, em plano superior à criminalidade violenta, floresceu
nos últimos trinta anos um crime ardiloso, sem violência, mas que
causa danos de monta. Inibe o desenvolvimento do país e acarreta
maior pobreza. Consiste na voragem insidiosa sobre o erário público:
sonegação fiscal, conluio por interesses espúrios, encarecimento das
obras públicas, licitações minadas. Em suma, corrupção deslavada.
O produto da corrupção do topo não permanece na terra.
Surrupiado da poupança nacional, migra. Disponibiliza-se em
paraísos fiscais para investimentos suntuosos longe daqui; só retorna
em empréstimos a juros extorsivos. Enredo delituoso cruel, de alta
inteligência, operado por doleiros. Para ser desfeito, precisa de outras
grandes inteligências. Por isso, o Ministério Público recorre à delação.
Faz dos arrependidos, professores. É um golpe contra o crime.
O exemplo de aliança criminoso-polícia vem de tempos avoengos.
O mais significativo ocorreu na França. Narro-o no livro Um Certo
Delegado de Capturas – p. 50/51: o assaltante Vidocq vence o desafio
com o governo francês – primórdios dos anos de 1800 – e a ele é entregue
a repressão ao crime. Jornada exitosa, e Vidock cria a respeitada, até
hoje, polícia de investigação criminal: SURETÉ. No Brasil, mesmo
antes da delação institucionalizada por lei, a polícia, diante de casos
complexos, aliviava para quem se dispusesse a “entregar” os comparsas
e clarear a senda do delito.
Dentro do enfoque de se apossar da inteligência do crime, via
delatores, a aliança polícia-crime é factível. É uma estratégia eticamente
válida em prol da sociedade.
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CRIME... ALIANÇA FACTÍVEL?
Noneto-Poético nº 106 – Soneto nº 6.672

Sofisticados crimes dão suporte
à inteligência humana, quando os temas
chegam ao topo, geram muita morte;
é uma estratégia usada, sem problemas.
TUTORIAL do CRIME? Plano forte!
Em delação, Elite mostra lemas:
— Vão ensinar as trilhas, com seu norte,
na corrupção complexa une esquemas.
Se necessário for, com réu confesso
fazer aliança...tem valor que exprime,
mas para apurar crime? Bom começo!
Doleiros vão dar aulas para a ELITE!
Duzentas horas? — Isto não os oprime!
É um desafio: — Golpe contra o crime.

CONTINÊNCIA → IDEAL DE VIDA
Klinger Sobreira de Almeida

A travessia humana, embora fugaz, consiste, qualquer que seja a
duração, em prova importante ao longo da trajetória cósmica da alma.
Nas relações mundanas, as necessidades de sobrevivência material:
abrigo, repouso, alimentação, trabalho, segurança... O sal que tempera
a vida nas atividades de sexo, prazer, entretenimento, cultura...
Nesse entrelace de necessidades básicas e temperos, Huberto
Rohden, em suas obras de grande profundidade, alinha três posturas:
recusa, abuso e uso.
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Alguns seres, às vezes por uma equivocada visão, recusam tudo.
Veem as coisas mundanas como pecado. Ou não sentem o impulso para
ser mais, para completar-se na obra da criação. Ou, como disse o poeta:
passam a vida em brancas nuvens, e em plácido repouso adormecem.
Estes desperdiçam a oportunidade de viver.
Enquanto poucos recusam, outros, também equivocados, mas
representando a maioria da humanidade, abusam. No provimento das
necessidades básicas, vão além. Em conduta movida pelo egoísmo só
enxergam a si e aos de sua grei; ao próximo, as migalhas. E nesse estágio
de ignorância, o apelo: riqueza, honrarias, poder e glória.
O abuso – imoderação nos atos, expressões e condutas: gula,
preguiça, luxúria, inveja, cobiça, ostentação etc – acarreta o castigo:
exaustão corporal, com intoxicação e doenças; crises existenciais,
desilusões precoces; escravização aos vícios mais torpes... É terrível
arma de destruição física e psíquica.
Os indivíduos que caminham pela recusa absoluta ou pelo
abuso destrutivo, mesmo que tenham alcançado alto nível de
conhecimento intelectual, não lograram a sabedoria: interação da
inteligência com o amor. São almas atrasadas que patinam no limbo
do desenvolvimento cósmico.
O homem de elevado nível consciencial é aquele que se conduz
sem alienação. Conhece as potências da alma – pensamento, vontade
e livre-arbítrio – e, com sabedoria, sabe usar o que o mundo lhe põe
à disposição. Não RECUSA nem ABUSA – USA. Seu segredo, a
CONTINÊNCIA: comportamento contido, moderação em gestos,
palavras e atos; equilíbrio pleno: alimentação, trabalho, sexo,
entretenimento, repouso; utilização das benesses alcançadas em prol
do bem comum.
Muitos dos artigos desta série focalizam aspectos da
CONTINÊNCIA: A Meta → Ser; Caminho do Meio → Senda da
Felicidade; Ser Humano → Construtor do Seu Destino; Temperança →
Fator de Equilíbrio da Vida; Vício → Perdição Evitável...
O fundamental ao indivíduo, nesta travessia, é vislumbrar, num
processo de despertar interior, o caminho correto. É livrar-se das
tentações ilusórias: o excesso de iguarias, os atrativos prazerosos no
sexo, bebidas e tóxicos; as trilhas ínvias de apego. Não é fácil! Santo
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Agostinho, em suas confissões, mostra que sabia, mas não tinha
fortaleza suficiente: “Oh, Deus! Dai-me a castidade e a continência,
mas não agora”.
CONTINÊNCIA! Postura ideal de vida é conquista da alma. Exige
vontade incoercível de luta, perseverança nos embates, capacidade de
soerguimento nas quedas.

CONTINÊNCIA-IDEAL DE VIDA
Noneto-Poético nº 98 – Soneto nº 6.651

Sagrada forma em tempo, fim ou meio
requer ação que seja sempre útil;
no corpo humano tem secreto seio;
qualquer postura chega bem sutil.
Recusa, abuso e uso pedem freio...
Santo Agostinho disse não ser fácil
fugir do mal que finge ser esteio!
Sem sapiência, tudo é mais difícil.
Só o equilíbrio faz, enfim fugir
das tentações que surgem todo dia.
Uma ilusão não deixa a luz surgir.
Rohden alinha amor à paz que acalma!
É sublimado, o nível da energia.
A continência é conquista da alma.

197

198

Rastreando a verdade

POLÍTICA DE PREÇOS → INSTRUMENTO
SOCIOECONÔMICO
Klinger Sobreira de Almeida

Inteligência, temperada no Amor, alcança o patamar da Sabedoria.
Se isolada, torna-se perigosa ou pode levar à Idiotia. O homem
inteligente, destituído de amor, infla o ego e, às vezes, formula teorias
lógicas. Coloca-as em prática e provoca colisão.
Estas reflexões vêm a propósito da explosão de insatisfação que
desaguou na greve de caminhoneiros e o consequente caos nacional.
Na economia de livre mercado, os preços oscilam naturalmente,
segundo a lei da oferta e procura. Se há escassez, o preço sobe; se há
abundância, desce. Ex: certa época, o tomate tornou-se raro; o preço
disparou, e o povo buscou sucedâneos.
A teoria deduzida do “tomate” e válida para uma vasta gama
de produtos e serviços, não se aplica a tudo. Há exceções: produtos e
serviços essenciais – água, energia elétrica, combustível... Estes, por sua
natureza, não têm substitutivos, e a sua falta ou inacessibilidade em
preço pode acarretar sérios danos ou mesmo sublevação.
Para o essencial, produtos ou serviços imprescindíveis à
sobrevivência e ao conforto básico, o Governo, que tem por missão
promover o bem comum, deve dispor de instrumentos reguladores de
provisão e preços. É um dever.
Vejamos a exploração empresarial da água – não privilégio de classe
superior, mas essencial a todos – as indústrias e setores nobres pagam
mais caro, e o preço vai baixando até a gratuidade aos “pobres absolutos”.
Examinemos o combustível: gás, querosene, óleo diesel, gasolina,
etanol... Vivemos sob a égide do monopólio estatal – Petrobras. A
empresa precisa ser rentável. Porém, considerando a essencialidade
do seu produto, seus preços devem estar sujeitos a uma política
governamental que enfoque todas as nuances: social e econômica.
O preço do combustível não pode ficar solto, com flutuações
diárias, na “gangorra” do mercado internacional. Mas a Petrobras, no
bojo de um Governo sem norte, o fez. Criou uma situação de crise, pois
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os salários e os fretes não têm condições de ondulação diária. Se tal
acontecesse, seria o caos.
Se houvesse sabedoria de Governo no controle da estatal
monopolista, o caminho indicaria privilegiar o óleo diesel e o gás
de cozinha, assegurando-se estabilidade ao transporte de carga/
passageiros, e o equilíbrio às cozinhas brasileiras.
Todavia, a Petrobras, em inaceitável liberdade, adotou a linha da
“burrice”: oscilação iterativa e diária de preços. Na sequência lógica,
mas impossível, de sua teoria, o salário mínimo tornar-se-ia instável.
Assim, emergiu, sob as vistas complacentes do Governo, o caldo da
insatisfação popular que ferveu.
Agora, é hora de o Governo fazer sua autocrítica. Administrar a
empresa com sabedoria: investir na produtividade do refino; dispor
de estoques reguladores; extirpar raízes de corrupção e intervenção
política. Quando necessária a elevação de preço em periodicidade
razoável, a gasolina e o querosene devem “pagar a conta”, privilegiando
o transporte carga/passageiros, em detrimento dos veículos leves
que abarrotam as vias com todos seus inconvenientes. (inibição do
particular em prol do transporte público, que deve ser prioritário em
investimento governamental).

POLÍTICA DE PREÇOS-INSTRUMENTO SOCIOECONÔMICO
Noneto-Poético nº 110 – Soneto nº 6.684

Preço ideal atende lucro, em venda;
é compatível, dá valor mercado!
Consumidor defende sua renda,
embora vê que o PLANO foi errado.
Queda “aparente” abre grande fenda.
Governo sem controle...CAOS formado.
Caminhoneiros pedem mais emenda!
Os reajustes deixam povo irado.
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O COMBUSTÍVEL gera greve e falta;
a gasolina é impura; o diesel raro;
gás de cozinha tem tarifa em alta.
Na PETROBRAS o lucro foi crescente!
Caldo entornado! Tudo está mais caro...
Mudança já! Reclama toda a gente.

ELIMINAR O DELINQUENTE → OPÇÃO EXTREMA
Klinger Sobreira de Almeida

Há anos, quando ainda residia em Salvador-BA, acompanhei
pela televisão um quadro dramático no Rio de Janeiro. Assaltante,
pilhado em flagrante, fez refém a proprietária de uma farmácia,
mantendo-a imobilizada com uma gravata. Carregava uma granada
e ameaçava explodi-la caso a polícia se aproximasse.
Situação melindrosa. Polícia tentando negociar, por mais de
três horas, mas em vão. Marginal estava transtornado. As câmeras
de hábil cinegrafista mostravam, pelo semblante e gestos do facínora,
que a granada seria detonada. E se o fosse, morreria a vítima e seu
algoz, como também outros poderiam ser atingidos.
Então, no momento crítico, quando mais nada poderia ser
feito, o assaltante caiu. Tiro fatal na cabeça. Os policiais, em golpe
instantâneo, ampararam a refém e recolheram o artefato. A multidão
aplaudiu.
A polícia postara, estrategicamente, um sniper (atirador de
escol) do BOPE que, em situação derradeira, mediante comando,
atirou, visando o salvamento da refém.
Dois dias depois, lendo o A TArde, jornal de grande circulação,
deparei-me com artigo em que um médico censurava a ação. Para
ele, o assaltante era uma vítima da sociedade, e polícia, mesmo para
salvar a refém, não tinha o direito de matá-lo.
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Perplexo com a opinião insensata, redigi um texto repudiando o
posicionamento ingênuo do articulista. Esclareci que a utilização do
sniper constitui recurso tático adotado pelas melhores organizações
policiais do mundo. Trata-se de tática que exige técnica apurada:
seleção e treinamento intenso do atirador de escol; armamento
adequado e munição especial, ajustada em sua carga de projeção.
O atirador só entra em ação mediante ordem do comandante da
operação. É opção extrema para salvar vítimas em potencial. Estrito
cumprimento do dever legal, que valoriza a vida da pessoa ou pessoas
inocentes subjugadas pela ferocidade de delinquentes.
O artigo, com endereço de e-mail, publicado no A TARDE, em
destaque, na mesma sessão que acolhera o anterior, teve excelente
recepção. Recebi congratulações, e a defesa da ação policial, ao
contrário do que pregara o antecessor, propagou-se unânime. O povo
entendia que, naquela situação, não cabia outra alternativa.
Veio-me à mente esta lembrança, quando leio, em 6 do corrente,
a notícia encimada pela manchete: ASSALTANTE QUE FEZ REFÉM
NA AVENIDA PARANÁ É MORTO POR SNIPER DO BOPE.
Detalhando o evento, o porta-voz da PM esclareceu que o BOPE
encetara negociação por quase duas horas tentando dissuadir o
assaltante que apontava o revólver para a cabeça da refém, cliente de
uma loja, no centro da cidade. O negociador percebeu que o marginal
atiraria quando este, falando com a mãe pelo celular, declarara que
“deveria pedir desculpa pela burrada que estava fazendo, pois ia
matar e suicidar-se; não se entregaria”.
Restou à polícia, para salvar a inocente vítima, a solução do
sniper. Tombado o infeliz facínora, a refém, em choque, foi socorrida,
e o povo aplaudiu a correta ação. Em suma, o BOPE, na condução do
problema, demonstrou, à exuberância, elevada profissionalidade. E
isto é uma garantia para a população.
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ELIMINAR O DELINQUENTE-OPÇÃO EXTREMA
Noneto-Poético nº 112 – Soneto nº 6.687

Jornal de hoje traz lugar central,
bem isolado, para o mal conter...
Dentro da loja o tiro foi fatal,
pois assaltante quis “matar/morrer”.
Tinha um revólver, em parte, bem frontal
junto à cliente “em choque” e a tremer!
Policiais do Mundo no local
cumprem a ordem, por dever legal.
Atirador de Escol do BOPE tem
tática própria e vê sinal de alerta,
quando o porta-voz, nada mais detém...
A solução do SNIPER gera esquema
para salvar REFÉM, o BOPE acerta:
— Resta à POLÍCIA usar a ação extrema.
...
“O DEVER é obrigação moral, cívica e o mais
belo galardão da razão, na Lei da VIDA.”

FRATERNIDADE → IMPOSIÇÃO CÓSMICA
Klinger Sobreira de Almeida

Buda, quando lhe perguntavam qual seria a causa primeira,
costumava, às vezes, silenciar, ou era sintético na resposta: “A mente
humana é limitada para compreender o ilimitado”.
Com efeito, o ilimitado é infinito. Nós, humanos, situamo-nos no
finito. Alguns, de mente arejada, têm a percepção da vastidão cósmica –
infinita em seus mistérios nebulosos, difusos e, ocasionalmente, revelados.
A capacidade intuitiva, alicerçada na fé, enseja a exploração metafísica.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

O filósofo Gabriel Marcel, citado por Vamberto Morais (Parábolas
Para Nosso Tempo), focou clara distinção entre problema e mistério
– “O problema é algo que pode ser resolvido de fora, objetivamente,
como uma questão de ciência ou matemática (...) Já o mistério exige
uma participação interna, um engajamento que, como a parábola e
a linguagem simbólica, pertence ao nível da visão intuitiva”. Na linha
especulativa do autor há indagações que só encontram respostas no
campo da revelação ou do voo intuitivo: Qual a origem e o sentido da
vida? Em que consiste o Ser e o Ter? Qual a natureza do Amor – força
regente do universo? E essa Força Primordial – Criadora Incriada –
denominada Deus, ou Allah, ou Brâman?...
Nestes exemplos alinhavados, acrescentaríamos a questão da
fraternidade, termo que vem do latim “frater” – irmão. Portanto,
sinônimo de irmandade.
À primeira vista, fraternidade seria de compreensão simples: –
solidariedade e amor entre irmãos de sangue. Isto implica em apoio
mútuo. Benevolência no trato comum. Indulgência diante de falhas.
União inquebrantável na boa ou na má fortuna. Filhos dos mesmos
pais têm esse dever indeclinável por laços indissolúveis de família. Na
verdade, neste enfoque, há uma situação fática de solução objetiva que
não admite desvios. Se porventura, estes ocorrem, a censura social é
implacável: o irmão malvado que abandonou o irmão na má sorte; o
abominável irmão fratricida; o irmão que subiu na vida e olvidou os
demais; o irmão que se assenhoreou de todos os bens...
Acima da visão reducionista, fraternidade humana transcende o
enfoque meramente familiar. Situa-se no campo do mistério cósmico. Os
grandes avatares que, de tempos em tempos, caminham pelo orbe terrestre
nos dão a luz: Krishna, Buda, Lao-Tsé... E também os filósofos de elevação
espiritual: Sócrates, Platão, Plotino... O ser humano é, em essência, alma
imortal, e esta vem de uma mesma origem. Somos todos criaturas criadas
no âmbito do Uno Indefinível – irmãos na dimensão cósmica.
O Mestre dos Mestres – Jesus, o Cristo – foi o que, num simbolismo
metafórico, nos ofereceu o melhor entendimento sobre o tema.
Lendo, com espírito aberto, a Boa Nova, a verdade emerge cristalina.
Reportemo-nos à prece dominical: PAI NOSSO. Duas palavras que
dizem tudo sobre Deus e os homens: Ele, o Pai; a humanidade, os filhos
– Pai único; irmandade humana. Esta clareza é reafirmada e reprisada
ao longo da Boa Nova. Pincemos a pergunta dos saduceus sobre os
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mandamentos e a sábia resposta: Amarás a Deus sobre todas as coisas, e
ao próximo como a ti mesmo (Mt 22:34-40).
O próximo, qualquer que seja sua condição social – mendigo,
miserável, faminto, analfabeto, prisioneiro... – é meu irmão; seu irmão;
nosso irmão. Cabe-lhe, caso você esteja num alto pedestal, ou não, tratálo com justiça, solidariedade, compaixão e misericórdia. Estender-lhe
as mãos. Praticar o altruísmo sem distinção.
A visão intuitiva – assentada nas revelações e especulações
filosófico-metafísicas – aponta uma inferência incontrastável: a
humanidade é um conjunto de irmãos – filhos de um mesmo Criador.
FRATERNIDADE → Imposição Cósmica.

FRATERNIDADE: IMPOSIÇÃO CÓSMICA
Noneto-Poético nº 100 – Soneto nº 6.653

Fraternidade humana vai além...
Amor de sangue nasce em mesmo lar!
Revelação é vasta, em fé, também
a Boa Nova exige interna luz solar.
A limitada mente tem, porém
primordial visão, que pode amar
a humanidade-irmã e sem desdém,
vê solução que ao outro faz doar.
Sem distinção ajuda, sem problema;
por intuição escolhe a trilha certa;
cósmica força enfoca o Bem do lema.
O Mandamento ensina: — Estenda as mãos!
“Amai a todos.” Tenha a mente aberta.
Todos os homens são, portanto, irmãos.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

RIQUEZA MAL EDIFICADA → FORÇA DE DESTRUIÇÃO
Klinger Sobreira de Almeida

“A riqueza traz consigo, como natureza própria, uma marca indelével
das características com que foi gerada e desejada (...) Se a riqueza nasceu
errada, traz sofrimentos; se nasceu bem, traz o bem”. – Pietro Ubaldi, in
A Grande Síntese.
A longevidade nos permite, ainda em travessia terrena,
testemunhar o acerto das orientações que recebemos na juventude.
Ingressei jovem na polícia. Oficial aos 21 anos. Parti para o interior.
Comando de Tropa e Delegacias de Polícia. Em minha mente, bem
impregnadas, as orientações e conselhos do velho praça de polícia – meu
pai: – Cuidado, a profissão é traiçoeira; as tentações rondam o policial.
Cultive a honestidade, não se deixe enredar pela corrupção. Vai ganhar
pouco, e com pouco vai viver. Se não estiver satisfeito, é novo, procure outra
profissão, porque polícia é abnegação, sacrifício. Quem junta riqueza na
desonestidade, vai “dar com os burros n’água”, vai pagar caro.
Ao longo da vida, no meio de entreveros, incidentes e acidentes
próprios da carreira policial, e, posteriormente, na seara empresarial,
observei, testemunhei e tive de agir em situações melindrosas que,
às vezes, envolviam desvios ético-morais e corrupção deslavada. Vi a
escalada dos ricos, e assisti a queda dos construtores de riquezas nascidas
no mal. Por experiência, pude constatar a sabedoria de meu pai.
Dentre as dezenas de casos, eis duas exemplificações:
(1) HL, fazendeiro famoso, que comprava políticos e justiça,
amparando-se na violência contra posseiros humildes, acumulou terras
e mais terras, nadava em riqueza; assassinado, seus descendentes, nas
lutas pelo butim, destruíram-se.
(2) Oficial tesoureiro dos tempos de atraso dos salários, em
conluio, tomava 20% das praças ao conceder vales. Atritamos.
Boas propriedades, surrupiando dos pobres, viveu luxuosamente.
Encontrei-o, muitos anos depois: perna amputada e lastimável
estado. Conversamos. Humilde, disse-me: “Você tinha razão; aqui se
faz, aqui se paga; meus filhos dilapidaram os bens, e sofro na doença
e no abandono”.
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Nos últimos anos, as Operações Mensalão, Lavajato e outras
desafivelaram as máscaras de expressões do poder político e/
ou empresarial. Alguns processados criminalmente, delatando e
ressarcindo um pouco do “roubo”, e diversos amargando a prisão como
nunca imaginavam nos tempos da ilusão do poder e da riqueza.
Engenheiros e administradores da Petrobras, funcionários bem
assalariados e estáveis, família vivendo em grande conforto, levados
por sórdida ambição e cobiça, ligaram-se à pior espécie de políticos
e saquearam a empresa. Juntaram em demasia sem ter onde guardar.
Ao final, expostos na galeria dos “sujos moralmente”, perderam tudo, e
expuseram a família à nódoa da vergonha.
Empresas que ascendem nos liames da corrupção, exploram
vilmente e oprimem seus trabalhadores (muitos em trabalho escravo!),
sonegam impostos, fraudam produtos, enganam clientes, vão até certo
patamar, e caem vertiginosamente. E os exemplos são abundantes, não
só no Brasil, mas no mundo.
A “Sua Voz” de Ubaldi mostrou-nos uma Lei Cósmica inexorável:
RIQUEZA MAL EDIFICADA → Força de Destruição. Não há como
fugir desta sina.

RIQUEZA MAL EDIFICADA-FORÇA DE DESTRUIÇÃO
Noneto-Poético nº 117-Soneto nº 6.720

Riqueza traz dois feixes: bom ou mal!
Dinheiro em má raiz, o bem não rende;
gera egoísmo, sem esforço igual...
Com recompensa, todo erro, prende.
A corrupção vê cedo ou tarde o sal;
cessa a defesa e prova; a LEI atende;
qualquer efeito vem da ação causal.
Destruição traz queda e a dor acende.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

O Mensalão, aos poucos deu riqueza;
operação errada, só ilusão!
A delação dá prêmio, com certeza!
Nação inteira, pobres já reclamam
que a Lavajato veio sem razão.
Vícios de origem, preço alto pagam.
Belo Horizonte, Minas Gerais, junho, 2018.

CINISMO DAS ELITES → OBSTÁCULO AO
DESENVOLVIMENTO
Klinger Sobreira de Almeida

“Se a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, o cinismo
é a afirmação ostensiva do vício como virtude.” Olavo de Carvalho
O que é cinismo? O cínico, na concepção vulgar e aceita, é o
indivíduo que, aparentando lisura ética (apenas casca!), caracteriza-se,
na sua essência oculta, por um rol de atitudes negativas: fingido, “cara
de pau”, mentiroso, falso, descarado, canalha, safado, sem-vergonha,
demagogo, corrupto...
O que significa elite? Segmentos que se destacam em estamentos
superiores. De forma ostensiva ou discreta, conduzem correntes de
pensamento, forças políticas, empresariais, sindicais etc.
O povo de uma nação espera que as “elites dirigentes” sejam
integradas tão somente de indivíduos probos e competentes, que
saibam conduzir a política orientada à promoção do bem comum.
Se isto ocorrer, não resta dúvida de que a malha das forças vivas da
nação – judiciário, sindicatos, empresas, funcionalismo público... –
movimentar-se-á segundo os parâmetros da ética.
Por força do gap consciencial da humanidade, não há elites
perfeitas: muitos alcançam o patamar, mas permanecem rastejando
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moralmente. À frente de governos, descambam em cinismo: nepotismo
e falcatruas de toda ordem. Essa anomalia, rara em países cuja população
elevou-se em padrões morais, caso surja, recebe pronta repulsa.
No Brasil, infelizmente, tem sido o contrário. Uma leniência
popular (parece hipnose coletiva!) ensejou que os cínicos se
assenhoreassem, em todas as esferas (Municípios, Estados e União),
dos poderes executivo e legislativo. O topo podre permeou órgãos
públicos, empresas estatais e privadas, sindicatos... Os homens de bem
(e estes existem!) ficaram a clamar impotentes diante do massacre.
Realidade brasileira: parte da sociedade, diante da corrupção
desenfreada e o descalabro das coisas públicas, reagiu. Jovens do
Ministério Público, Polícia e Justiça desafivelaram as máscaras de
uma legião de cínicos. De um lado, políticos, executivos empresariais
e outros atores da corrupção têm sido processados e/ou presos. De
outro, os que, embora conhecidos, mas não alcançados pela repressão
(dominam e dizem o direito), tentam inverter a situação e ameaçam.
Apesar da assepsia e terapêutica moral em processo, os cínicos
ainda agem. Persistem. Não acreditam na “limpeza”. Legisladores,
não cassados por seus pares, continuam legislando em causa própria,
inclusive saindo de presídios, para a função privativa de “homens livres
e de bons costumes”. Certas figuras assomam a tribuna ou a “ribalta da
mídia” e defendem práticas ignominiosas ou posam de injustiçados.
No bojo do cinismo que permeia as elites dirigentes, travou-se o
desenvolvimento. O caos tomou conta da saúde, educação, segurança
pública... A infraestrutura sanitária e de transporte esboroou-se. O
sistema logístico ruiu. O desemprego alcançou índices assustadores.
Eis a grande questão: A nação é capaz de reverter a situação?
Seremos capazes de expurgar os cínicos que se aboletaram no poder?

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

CINISMO DAS ELITES
Noneto-Poético nº 118 – Soneto nº 6.723

Os dirigentes devem ter poder
de decisão, com base em seus conceitos...
Se o opressor é forte vai reter
por repressão, que inverte os mil defeitos.
Cínicos fingem serem bem aceitos,
grandes atores, agem com o saber;
tão mentirosos! Todos são eleitos!
A corrupção na Elite envolve o Ser.
As minorias seguem seus chefões
nas aparentes ordens, sem moral;
normas impostas, tornam-se padrões.
Séria questão, resposta sempre traz:
— A solução permeia ação global!
A Educação faz crer, no que é capaz.

A MOSCA AZUL → PERIGO RONDANTE
Klinger Sobreira de Almeida

“Era uma mosca azul, asas de ouro e granada,/Filha da China ou do
Indostão./Que entre as folhas brotou de uma rosa encarnada./Em certa
noite de verão./E zumbia, e voava, e voava, e zumbia,/Refulgindo ao clarão
do sol/E da lua — melhor do que refulgiria/Um brilhante do Grão-Mogol.”
Machado de Assis foi, indubitavelmente, um fenômeno literário.
Sua obra reflete a ambiência psicossocial de uma época marcante na
evolução da nacionalidade. Transcorridos mais de 100 anos, é cantada
e decantada, e deixou impregnada no vulgo, com assento no idioma,
termos que refletem situações individuais ou sociais.
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O poema A Mosca Azul – 64 versos em 16 estrofes – publicado em
1901, é um repertório que disseca, no enredo de um apólogo, as entranhas
psíquicas do ser humano, ainda imperfeito, presa fácil das ilusões que o
ego lhe proporciona: ora estando no limbo das sujeiras sociais, sonha
com a grandeza, ilude-se na fantasia; ora no alto das posições mundanas,
julga-se o dono absoluto de todas as benesses da terra – poder, riqueza,
glória... Nesse patamar, vangloria-se e despreza os que estão abaixo.
Na alegoria machadiana, um pária indiano depara-se com o inseto
portentoso que se auto-elogia. Fascinado, sai de sua realidade e adentra
ao mundo ilusório da fantasia: “Entre as asas do inseto, a voltear no
espaço, uma cousa lhe pareceu que surdia, com todo o resplendor de um
paço. E viu um rosto que era o seu.”
O poleá, engalanado, vive seu sonho: é rei, pedras preciosas em
volta, mulheres às dezenas; os soberanos e as nações se curvando. No
deslumbramento, apossa-se do inseto que o elevou aos etéreos gozos:
“Com um gesto pegou na fulgurante mosca, curioso de a examinar. Quis
vê-la, quis saber a causa do mistério. E, fechando-a na mão sorriu de
contente, ao pensar que ali tinha um império...”
Ao final, a mosca sufocada em sua mão – “rota, baça, nojenta e vil
(...) esvaiu-se aquela visão fantástica e sutil.” O mísero homem, desfeito
o sonho, ensandeceu.
O poema inseriu, no linguajar brasileiro, a expressão “mordido
pela mosca azul”, mostrando metaforicamente a ação danosa do inseto
na psique humana.
A “mosca azul” é assistente inseparável dos seres que vivem
na paisagem do egoísmo; deleitam-se na vaidade, orgulho, inveja,
ambições desenfreadas... São os escravos, no dizer do sábio chinês
Chiang Tzu, de vida longa, poder, riquezas, honrarias e glórias. Estes,
que constituem grande massa da humanidade, às vezes têm um
procedimento normal, mas quando alcançam o poder em qualquer
variante – política, econômica, institucional, religiosa... – modificamse, tornam-se irreconhecíveis.
Os exemplos dos “mordidos pela mosca azul” aí estão, vicejando
em nosso Brasil de hoje: corruptos à mancheia, alguns processados,
outros enrustidos; cínicos que se reputam donos da verdade; demagogos
e malandros de toda ordem.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

A “mosca azul” está sempre em voo. Quem por ela for mordido,
não se iluda, um dia verá, ao longo de trajetória cósmica, a fantasia
esvair-se, o “castelo de areia” diluir-se. Então, cautela! Erradique o
egoísmo. Expurgue a vaidade, a inveja... Veja-se interiormente. Protejase: A MOSCA AZUL → Perigo Rondante.

A MOSCA AZUL

Noneto-Poético nº 99 – Soneto nº 6.652

A realidade mostra o rosto sério
quando a ambiência apaga a chama acesa
do Bem Maior que leva ao berço etéreo;
tudo entristece, não há mais beleza.
A fantasia emana seu mistério
ao EGO; presa fácil com pobreza!
A grande massa pensa ter império;
brilho mundano cega, com certeza.
Cautela! Não se deixe ser mordido.
A Mosca Azul vaidosa causa danos...
Castelos são desfeitos! Voo sofrido!
Perigo à vista! Ela dá passagens!
Poder, riqueza pedem escalas, planos!
Orgulho vê na lama, mil vantagens!
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DEMAGOGIA → ROTA DO NAUFRÁGIO
Klinger Sobreira de Almeida

“A diferença entre um estadista e um demagogo é que este decide
pensando nas próximas eleições, enquanto aquele decide pensando nas
próximas gerações.” (Winston Churchil)
Início anos 90, fomos a pequeno país da América, avaliar
conveniência de investir na privatização do transporte público.
Acompanhava-nos o saudoso baiano Horácio Brasil – executivo e
técnico pioneiro em planilhas de custo do antigo GEIPOT.
Examinamos a conjuntura do país. Nação de aposentados. A
maioria, menos de 50 anos e válida para o trabalho, superava a população
ativa. Os bares e as calçadas lotadas de ociosos a praticar algum jogo. 60%
tinham gratuidade no transporte. Crise fiscal dramática. Concluímos
que nem de graça valia a pena entrar no negócio em degradação
(constituído de ônibus importados na década de 50). Retornamos.
Relembrei-me desse episódio de quase 30 anos, lendo no domingo,
19Ago18, um Caderno Especial da Folha de São Paulo: REE-Ranking
de Eficiência dos Estados. Das Unidades avaliadas nos itens (agrupados
de 17 variáveis): Educação, Saúde, Infraestrutura, Segurança, Finanças
e Receita Per Capita, apenas cinco alcançaram relativa eficiência.
Seis Estados, dentre os quais MG, situaram-se na faixa de “alguma
eficiência”; oito com “pouca eficiência”, e sete, “ineficientes”.
O percuciente estudo nos apontou, dentre diversas
consequências de mazelas estratégicas em gestão e de decisões
ou omissões legislativas, que “Em dez anos, cerca de metade dos
servidores estaduais vai se aposentar”. Também tendência da União.
Dificilmente, os Estados e a União terão condições de repor os
quadros ativos em áreas vitais: Educação, Saúde, Segurança Pública...
O deficit penalizará o povo.
Na verdade – só não enxerga o ignorante, ou o míope mental
– vivemos sistemas previdenciário/aposentadoria de um pretérito
distante: média de idade baixa (+ – 60). Hoje, a faixa de 70 a 80 exibe
disposição e saúde, mas insistimos na aposentadoria de cidadãos
válidos – menos de 50 anos, inclusive compulsoriamente.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Fontes do IPEA, utilizados no Ranking, mostram uma estatística
preocupante: de 2006 a 2013, os gastos com “inativos” estavam abaixo
dos “ativos”; em 2014, as curvas empataram, e até 2017, ascensão dos
“inativos”, criando-se um gap de tendência expansiva. Aliás, o Cmt. Geral/
PMMG, em exposição clara e realística, lastreada em dados insofismáveis,
15Ago18, demonstrou a caminhada semelhante, em Minas Gerais.
Impõe-se, e isto se clama aos ventos, uma reengenharia – da União
aos Estados/ Municípios: política, fiscal, previdenciária e, sobretudo,
nos padrões morais de legislar. Mas, como? A maioria dos políticos,
minada por corrupção, só compreende o imediato do “toma lá, dá cá”
e, com esse entendimento torpe, bloqueia e obstaculiza a chegada dos
novos; persiste em erigir a demagogia como farol.
O tempo de reversão do quadro fiscal/previdenciário é “aqui e
agora”. O começo inadiável: na próxima legislatura e governo – 2019 a
2022 – para que as crianças do hoje, jovens e adultos do amanhã, não
venham a sofrer danos terríveis. Porém, se a DEMAGOGIA continuar
imperando, o NAUFRÁGIO será inevitável.

DEMAGOGIA-ROTA DO NAUFRÁGIO
Noneto-Poético nº 119 – Soneto nº 6.734

Na reversão do tempo que é contado,
Quadro Fiscal precisa de atuar
na Previdência...na União, Estado...
Aposentado? Vida vai mudar!
É preocupante o ranking que é provado!
Politicagem impera e faz gerar
alta Receita aos poucos, do Mercado.
A corrupção não para de avançar.
Novo processo exige, sem demora!
O desafio quer padrões morais;
o curto prazo traça o “aqui e o agora”
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O povo sofre e quer caminho aberto!
Muitos países dão razões legais:
— Demagogia traz naufrágio certo.
Nota:”Em dez anos, cerca de metade
dos Servidores Estaduais vai se aposentar”.

DEVER CUMPRIDO → SENTIMENTO DE FELICIDADE
Klinger Sobreira de Almeida

“Não conheço senão duas coisas belas no universo: o céu estrelado
sobre nossas cabeças e o sentido do dever.” (Immanuel Kant – Crítica
da Razão Pura)
Nascer – desabrochar do ventre de uma mulher – marca um
instante sublime na trajetória cósmica da Alma. Inicia-se, na dimensão
temporal, a travessia humana.
É oportunidade de participação. Se bem aproveitada: realização,
construção, ascensão. Mal aproveitada: estagnação ou involução;
acumulação de débitos a resgatar.
Tudo isso se situa num tempo finito. Fugaz. Efêmero. A morte,
essa falência do corpo – retorno da Alma aos páramos incognoscíveis!
– chega inexoravelmente. Dá um ponto final à travessia. É a hora da
inquirição íntima. Sim! Questionamento, pois apenas o corpo se foi, e
desintegrará. A Alma, individualizada, continua viva. Vendo, escutando,
e olhando-se em profundidade, sem os limites da prisão corporal.
E aí, meu amigo! Minha amiga! O momento da prestação de
contas. A quem? À consciência. E esta é implacável.
O que fiz durante minha jornada terrena? Deixo-a melhor do que
entrei? Atuei na linha da caridade? Ou fui egoísta, vaidoso, desidioso,
semeei injustiças???

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Esta introdução nos serve de reflexão, mormente considerando
que todos nós – os viajores terrestres – estamos passageiros. Portanto,
quando refletimos na trajetória cósmica da Alma e sobre a fugacidade
do momento, sempre é tempo de ajustar-se, corrigir desvios...
Neste contexto de profundidade reflexiva, talvez seja bom rever
o conceito de DEVER. É obrigação que se impõe; e não, simples
faculdade. Falhando-se no Dever, falha-se na vida. Perde-se na travessia.
Desperdiça-se a oportunidade.
Viver consiste em cumprir um “Conjunto de Deveres” lastreados
na Lei Regente do Universo: o AMOR. Dever de fraternidade e
solidariedade. Honestidade em todas as situações e circunstâncias.
Trabalho construtivo. Justiça social. Edificação de família moralmente
sadia. Indignação diante dos desvios nocivos (corrupção, escravização do
ser humano, enriquecimento ilícito...). Exemplo e correção de atitudes...
Viver, na convocação do Mestre dos Mestres – Jesus – é busca da
perfeição: “Sede vós, pois. perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que
está nos céus.” – Mt:5-48
Com efeito, a caminhada no cumprimento do dever, num mundo
de atrações ilusórias, não é fácil. A cada ponto um atrativo, uma visão
extasiada com os prazeres ofertados, uma cilada, o “canto da sereia”
– o ego infla-se, a vontade dobra-se às fantasias exuberantes, mas
falaciosas... Queda!
O ser humano, com a potência da inteligência, traz, dentro de si,
uma Centelha Divina. Esta, dependendo da capacidade de discernir,
pode despertar em luz. Então, o claudicante nos Deveres, buscará o
reerguimento. Retomará a ascensão.
O momento glorioso da vida é aquele em que, olhando-se, o
homem pode dizer, a cada passo, em tranquilidade de consciência:
DEVER CUMPRIDO, e sentir-se feliz.
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DEVER CUMPRIDO FAZ FELIZ
Noneto-Poético nº 121 – Soneto nº 6.737

Dever cumprido busca nesta terra
a obrigação moral, vontade interna;
leva a ascensão finita que hora encerra:
quem fecha os olhos para a vida eterna.
Força ilusória infla o ego que erra,
mas o trabalho da Família terna,
na Caridade, a injustiça cerra;
a honestidade impede tal baderna./
Mestre dos Mestres traz lição ao Ser:
— “Sede perfeitos, como o Pai” na mente;
na Voz Divina mostra Seu Poder.
Toda a potência humana à Luz bendiz!
Viver impõe Amar, na Lei Regente:
— Cumprir deveres faz sentir feliz.

RASTREAMENTO DA VERDADE(LXXI)
BANDIDO BOM → BANDIDO REGENERADO
Klinger Sobreira de Almeida

Reportando aos anos 40/50, lembro-me da Penitenciária Agrícola
de Neves-PAN, onde os internos cuidavam de imenso pomar e hortas,
e das oficinas industriais: manufatura de botas, cintos, vassouras,
espanadores etc. Cumpria-se a pena em trabalho produtivo, e não,
como sanguessuga. A maioria alfabetizava-se e aprendia um ofício. O
homem, sob a égide do Estado, se reconstruía.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Nos primórdios da carreira policial, no interior do Estado,
encontrei muitos ex-presidiários da PAN. Homens reintegrados moral
e socialmente, e úteis à comunidade.
Naqueles tempos, havia foco no controle da criminalidade. Esta
não podia andar à solta, ameaçando e inquietando. Quem se desviasse
da lei deveria pagar. A sanção tinha o condão de promover o resgate da
dívida social. Segregação e trabalho. Castigo-pedagógico: sensibilização
e recuperação moral. Direitos, o mínimo; e deveres, o máximo. A
gradação no retorno de direitos ascendia de forma inteligente.
O tempora, o mores! – Oh tempos! Oh costumes! – Se Cícero,
hoje vivesse em nossa pátria, certamente deploraria, em indignação
incontida, o ambiente que nos rodeia. A corrupção propagou-se e
permeou os segmentos políticos, empresariais e os vinculados. A
impunidade viceja como incentivo ao crime. O honesto trabalhador está
sujeito às vicissitudes da vida: atividade árdua, ganho suado, crescentes
despesas familiares, ameaça de desemprego, moradia inacessível... Mas
o delinquente, não!
Na esteira da degradação dos costumes, impuseram leis ilusórias
para a comunidade em geral, mas concretamente benéficas aos infratores
da lei penal: fim da prisão preventiva nos crimes dolosos contra a vida;
fim da prisão por pronúncia; sentenças de primeira instância inócuas;
progressão de pena que torna a sanção ficção... E o Código de Execução
Penal? Risível aos olhos dos especialistas estrangeiros.
Realidade brasileira: as organizações criminosas dominam os
presídios e centros de adolescentes. Estes são escolas de formação/
aperfeiçoamento. A superlotação facilita a ação dos líderes. A confusão
propicia o comércio interno de drogas; aluguel de celas para prostituição;
o uso de celulares; a “compra” de agentes da lei; a interação com os que,
em liberdade, cumprem ordens e estruturam as investidas lucrativas.
A progressiva mixórdia legal, afundada no lodo da corrupção,
acabou com a antiga política (talvez não perfeita, mas real e muitas
vezes bem sucedida) de regeneração do criminoso. Além disso,
a omissão governamental na área da educação infantil ensejou a
expansão da delinquência juvenil, incentivada pelo crime organizado.
Nesse diapasão, enfraqueceu-se a Polícia – Guardiã da Sociedade – que
os cínicos demonizam enquanto sacralizam os facínoras.
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Impõe-se à nação uma reengenharia profunda de seu sistema
político, a começar de uma Constituinte para desfazer esse logro: a
denominada Constituição Cidadã, 1988. Após, à esteira de um sistema
político ético-moral: fim dos feudos corporativos e advento da justiça
social, refazimento da malha de legislação penal que retire a primazia
dos grupos marginais e privilegie a sociedade sadia.
Então, no médio/longo prazo, poderemos visualizar um
Bandido Regenerado, aquele que sepulta o passado, tornando-se
um Homem de Bem.

BANDIDO BOM É O REGENERADO
Noneto-Poético nº 123 – Soneto nº 6.740

Comunidade vive sob alerta:
— O marginal não tem respeito à vida na impunidade, sua lei é incerta mata por pouco; morre sem guarida?
A sociedade sofre; o mal acerta
-na corrupção refaz a dor tecida;
organizado, o crime vê encoberta
a primazia da Ordem já vencida.
Presídio em Neves, quando foi criado...
— O presidiário tinha, sim, sanção;
cumpria a pena mais trabalho dado...
O criminoso útil quis sair,
após julgado...longe da prisão:
— Regenerado, livre eu o vi sorrir.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

POPULAÇÃO ARMADA → INSENSATEZ
Klinger Sobreira de Almeida

“Homens desarmados, em caso de briga, poderão ir aos pescoções;
armados, vão com mais frequência à morte.” (in Portaria sobre Porte
de Arma – Mar1956, Mantena – Cap. José Geraldo Leite Barbosa,
Delegado Especial de Polícia).
Em 1958, Leite Barbosa, tarimbado policial, lançou o livro
“Aspecto Policial de MANTENA”. Essa obra, para nós, iniciantes na
carreira, desvendou os horizontes da profissão. A maioria leu, releu,
internalizou, comentou e discutiu em aulas.
Nas décadas de 60/70, andarilho policial nos sertões mineiros e
em outros Estados, ora comandante de tropa, ora Delegado Especial
de Polícia ou Capturas, tive de combater as duras realidades descritas
pelo autor: o porte indiscriminado de arma de fogo e suas funestas
consequências – tentativas e homicídios.
O controle de armas no interior – comércio, registro e porte – era
uma ficção. Revólveres, garruchas e munição de todos os calibres eram
comerciados livremente em várias cidades de porte médio. A população
armava-se e municiava-se com facilidade. Os adolescentes tinham, via
de regra, como presente, uma boa garrucha. Questiúnculas ou conflitos
eram resolvidos à bala. O índice de crimes contra a vida, assustador.
Possuir arma de fogo, mesmo sem registro não constituía infração
penal. Portá-la, contravenção penal de pena irrisória, em que o flagrado
se livrava solto independente de fiança. Disparo de arma em via pública,
mera contravenção.
Visando conter os crimes contra a vida, a polícia desdobrava-se
na repressão. As autoridades cônscias, naquele torvelinho de falta de
controle, apreendiam centenas de armas de fogo. Porém, em face da
fragilidade da legislação penal, instaurar processo contravencional era
inócuo. Remetiam-se as armas para a Delegacia de Armas Munições e
Explosivos do antigo DOPS. O ciclo era realimentado.
Comandando o 14º BPM/Ipatinga, de abril75 a Ago78, com
jurisdição em 49 municípios, fizemos uma experiência de avaliação
das frações operacionais. Nas áreas e setores de baixo índice de crimes
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contra a vida, ocorria uma repressão máxima ao porte de arma de fogo.
Posteriormente, constatamos o mesmo na RMBH.
Luta insana! Felizmente, nos primórdios de 2000, os legisladores
despertaram. Surgiu uma primeira lei, depois outra. Estabeleceu-se
rigoroso controle do comércio, propriedade e porte. A polícia passou
a contar com instrumentos eficientes de repressão. Mas, apesar dos
resultados positivos, nota-se, atualmente, uma pressão para a volta ao
status quo anterior, ou alívio no controle. Lamentável se isto acontecer!
Não deve haver facilitação à posse e ao porte. Caso ocorra, o
que vamos colher é a intensificação dos atentados à vida. O cidadão
armado, naqueles instantes de desequilíbrio emocional, vai recorrer à
violência. Além de resultados trágicos, será o supridor de armas para
os delinquentes.
Arma de fogo é algo perigoso. Só deve possuí-la em casa, ou portála, o policial ou militar bem treinado. Veja-se que até estes se envolvem,
às vezes, em acidentes trágicos. Outro aspecto: vigilantes treinados,
raramente, quando o alvo da vigia é assaltado, levam vantagem;
normalmente, acrescem o arsenal do bandido.
Em suma: POPULAÇÃO ARMADA → Insensatez Humana e Jurídica.

POPULAÇÃO ARMADA-INSENSATEZ
Noneto-nº 130 – Soneto nº 6.752

Arma de Fogo traz o seu perigo!
O militar armado tem suporte;
equilibrado enfrenta tudo e digo:
— É preparado para a posse e porte.
Antigamente? Esta história eu sigo,
final de briga, o ciclo tinha morte.
Atualmente, penso em paz, comigo:
— A LEI existe, mas não é tão forte.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

O cidadão nem sempre vê pressão;
falta controle e cresce o arsenal...
Bandidos matam por qualquer razão!
Povo tem medo se arma está presente:
— O grande assalto já ficou banal...
DESARMAMENTO é questão urgente.

CARACTERÍSTICA DA VIDA → IMPERMANÊNCIA
Klinger Sobreira de Almeida

“Ontem ainda, Eu tinha vinte anos (...) Desperdiçava o tempo
acreditando que o fazia parar/E para retê-lo, e até ultrapassá-lo/Eu só fiz
correr e me esfalfar (...) perdi meu tempo a cometer loucuras (...) Onde
estão agora, meus vinte anos?” (versos Canção de Charles Azvanour)
Quando ouvimos Azvanour cantando “Ontem Ainda”,
lembramo-nos de muitos filósofos e poetas que nos deram mensagens
idênticas sobre a passagem da vida no tempo. Um deles, Raimundo
Correa, com o Soneto das “Pombas”, cujas estrofes o saudoso
professor de português nos fazia decorar e desenvolver a análise
sintática. Gravamos a lição da metáfora entre o voo das pombas e
os sonhos que “no azul da adolescência, um por um, céleres voam; as
asas soltam e fogem; mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos
corações não voltam mais”.
A existência humana é uma travessia acidentada. Vários sítios
a serem percorridos. Alguns prados verdejantes, outros inóspitos.
Muitos vales, nem sempre favoráveis. Montanhas: ora alvissareiras, ora
escarpadas. Pântanos e armadilhas.
Dizia Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa: “Viver é perigoso”.
Sem embargo do perigo, no entanto, temos de viver, porque a vida está
em nós. Temos de fazer nossa entrega. Lutar e vencer. Aproveitar a
oportunidade de ascensão. Esta é a mensagem do saudoso escritor.
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Vivendo, a alma esclarecida sabe que “tudo passa”. Ao dia, sucede
a noite, e assim prossegue em retornos. O verão, esplendor e luz, dá
lugar ao outono, e as folhas caem, prenunciando o inverno que, no
ocaso, assiste ao retorno florescente da primavera. O ciclo continua
em sua eternidade.
A vida é tal qual a sucessão dos dias, das noites, das estações... Vai,
avança, atravessa... Diferentes situações, coisas e fatos inserem-se em
nosso cenário. Pessoas vêm, vão, desaparecem... Embora possam afetar
profundamente nossa geografia psíquica, constituem apenas momentos
na marcha da eternidade, e passam. Ficam para trás, sepultados na
poeira do tempo. Nada permanece.
As glórias pretéritas, por maiores e mais retumbantes, esmaecem
e não têm significado no momento presente. Carregá-las – exibi-las e
buscar reverência – significa aprisionamento ao passado morto. No
oposto, o mesmo ocorre com os tropeços e derrotas. Alimentar remorso
– sentimento de culpa – é retardo, autodestruição.
Do passado, o que de útil extraímos e carregamos ao longo da
trajetória, que deve ser sempre evolutiva, são as lições e experiências.
Estas representam insumos da arquitetura encetada no presente, no
aqui e agora, quando lançamos os alicerces do porvir. Nesse afã, onde
podemos corrigir desvios e clarear as trilhas, não podemos perder
tempos em lamúrias e condicionantes impossíveis: “se eu soubesse”, “se
eu tivesse feito isto”, “se eu pudesse voltar atrás”...
No presente, podemos dizer: “quero e posso”, “vou realizar o que
pensei”, “vou fazer a argamassa dos alicerces do futuro”. A vida vai em
frente – sua característica fundamental é a impermanência – e alma voa
em trajetória cósmica.

CARACTERÍSTICA DA VIDA: IMPERMANÊNCIA
Noneto-Poético nº 131 – Soneto nº 6.767

A trajetória humana tem por certo,
erro, derrota em tempo já vivido;
sabedoria segue luz bem perto,
acende a chama do dever cumprido.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

As espirais definem ciclo certo;
cada estação quer ter plano vencido;
cobra atitude, no futuro incerto:
— Eu “quero e posso” por fé no pedido.
As Leis da Vida surgem cada dia;
vale plantar na dor, a evolução
da alma que voa e colhe paz e glória.
Cortina eterna só o Amor descerra!
Tudo que passa traz real lição...
Não permanece nada nesta terra.

NA VITÓRIA → RESPEITO AO VENCIDO
Klinger Sobreira de Almeida

O ser humano, a maioria andarilho em baixo nível consciencial
(ordem moral), é propenso a disputas. Em família, muitas vezes um
irmão quer superar o outro. Na escola, o afã do primeiro lugar. No
esporte, a vitória. Na profissão, o destaque, a promoção, o melhor
salário... Para alcançar o pódio, ao invés da pugna correta, costuma-se,
não raro, seguir trilhas aéticas, e até pisotear o oponente.
Volvendo os olhos ao passado, distante ou próximo, é triste a
história dos vencidos: morte e/ou escravidão. Reflexo de um estágio
moral rastejante. O homem, salvo poucas almas evoluídas, só entendia
a posse com subjugação. Sempre a lei do mais forte. Ou do mais sagaz.
As legiões romanas, aonde chegavam, submetiam os povos, e a
mortandade não tinha limites. O restante, apenas os válidos para o trabalho,
tornava-se escravo. Nessa linha de destruição, Júlio César foi impiedoso
com os gauleses. O exemplo romano medrou e retornou contras eles: Átila,
Rei dos Hunos, cognominado Flagelo de Deus, foi impiedoso no Séc. V.
Devastou. Matou. Escravizou. Outros bárbaros prosseguiram.
Gengis Khan – a fúria mongol – do 2º ao 3º século do segundo
milênio, liderou suas hordas, massacrando asiáticos e europeus. Suas
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conquistas de povoados e cidades significavam morte generalizada, não
importando se criança, mulher ou velho.
A sanha de pisotear o vencido – eliminar os combatentes e os
indefesos e escravizar os válidos – varou o tempo. Chegou ao século XX.
Vide os Bolcheviques, Lawrence da Arábia (morticínio generalizado
dos turcos derrotados), os Nazistas, os genocidas Africanos... Na
atualidade: os Jihadistas, os Talibãs... Porém, os nefandos têm sido
capturados e julgados em cortes internacionais (vide as atrocidades nas
guerras balcânicas versus postura ativa das nações ocidentais).
No torvelinho das maldades e entremeio de pálidas tinturas de
misericórdia, a humanidade tem evoluído. As duas grandes guerras do
século XX evidenciaram um avanço no tratamento aos vencidos. Na I
Guerra, a Alemanha perdeu, e os aliados massacraram-na econômica
e moralmente. A revolta interna produziu Hitler, e emergiu a II
Guerra. Derrotado o eixo Alemanha, Itália e Japão, os vencedores,
liderados pelos EEUU, julgaram os “genocidas”, mas respeitaram os
derrotados. Nada de castigos e humilhações, deram-lhes impulso de
recuperação e soerguimento.
Nas disputas individuais ou em pequenos clãs, alguns vencedores
costumam humilhar os vencidos; assumir postura de todo poderoso;
vangloriar a conquista. Se pudessem, escravizariam como na
antiguidade distante. São os defasados no tempo.
A humanidade, em evolução moral-espiritual, está prestes a
encontrar o rumo correto dos relacionamentos entre pessoas, grupos e
nações. Ao longo da trajetória cósmica, sempre haverá emulação para
crescer, subir, progredir, melhorar – partir do finito ao infinito (Sede,
pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial – Mt:5-48). Sempre
haverá a vontade de lutar e o anseio da vitória.
Ao vencedor cabe espelhar, na aura do laurel, a grandeza de uma
humanidade irmã (Tema LXV: Fraternidade → Imposição Cósmica).
NA VITÓRIA, mera e transitória eventualidade, Respeito ao Vencido.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

NA VITÓRIA-RESPEITO AO VENCIDO
Noneto-Poético nº 129 – Soneto nº 6.751

É triste a história, salvo poucas almas;
entre os vencidos, choros, por PODER,
ESCRAVIDÃO que o tempo põe algemas,
muitos rastejam, sem moral reter.
Os vencedores lutam, tem dilemas;
grão de mostarda faz vida nascer!
Na pequenez recebem suas palmas,
na plenitude, essências vão colher.
“Sede Perfeitos” traz o livre-arbítrio
para fechar e abrir canal eleito.
Cidadania é direito pátrio.
Quem não é bom, não faz o BEM, sabemos!
— Toda vitória exige ter respeito.
O ser humano quer vencer, nós cremos.

REPUTAÇÃO → CONSTRÓI-SE NA AÇÃO
Klinger Sobreira de Almeida

“Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e
tempestades.” – Epicuro
Reputação – fama, celebridade, renome... – é construída ao longo
da travessia humana. Normalmente, uma construção gradual – tijolo a
tijolo – uma sequência de atitudes diante dos fatos da vida: lutas, feitos,
reveses... Pode ser boa ou má. Sua intensidade acompanha o indivíduo
em vida e, às vezes, persiste na memória.
A geração de jovens dos anos 30/40/50/60 guarda na memória a
fama tenebrosa de Lampião, Zé Muniz, Sete Dedos, Bandido da Luz
Vermelha. Foram eles facínoras audaciosos que desafiaram as leis e
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os costumes. Inquietaram, assaltaram, mataram, trucidaram... Má
reputação! Contudo, há o reverso. Ou seja, a memória de grandes
vultos da política, letras, magistratura, polícia: Getúlio Vargas, Juscelino
Kubitscheck, Milton Campos, Carlos Drummond de Andrade, Nelson
Hungria, Guimarães Rosa, Delegado Luiz Soares da Rocha, Cel. Pedro
Ferreira dos Santos... Boa reputação!
Nesta abordagem, o que nos interessa, por constituir-se em fator
fundamental da ascensão da alma, é a Boa Reputação.
A todo Ser Humano, quando alcança seu despertar de
consciência, mormente da infância à adolescência, seria útil
conhecer um pensamento de Gibran Kalil Gibran, ou seja, as “sete
vezes” em que ele desprezou sua alma: 1ª) Quando a viu disfarçar-se
em humildade para alcançar a grandeza; 2ª) Quando a viu coxear
na presença dos coxos; 3ª) Quando lhe deram a escolher entre o
fácil e o difícil, e ela escolheu o fácil; 4ª) Quando praticou um mal,
e consolou-se com o fato de que outros também praticam o mesmo
mal; 5ª) Quando se humilhou por covardia, e atribuiu sua paciência
à fortaleza; 6ª) Quando desprezou a fealdade de uma face que não era
senão uma de suas próprias máscaras; 7ª) Quando considerou uma
virtude elogiar e glorificar os potentados.
Lida, assimilada e internalizada a metáfora gibraniana, o
recipiendário certamente imporá valores positivos em sua caminhada.
Repudiará o egoísmo – “tudo meu, sou o maior, o mais inteligente, o
privilegiado...” – o que lhe facilitará evitar as ciladas das facilidades, o
ganho fácil, a recompensa ilusória.
Viver é lutar. Seguir em frente. Para o alto. Mas solidário aos
caminhantes; estender-lhes as mãos. Avançar, olhando-se, a cada passo,
interiormente: Estou alinhado à força regente do universo? Hipocrisia,
cinismo, intolerância, covardia, cobiça e aulicismo inserem-se em meu
caráter? Como erradicar minhas fraquezas?
O Mestre Cristo, que nos legou lições de vida, alerta-nos: Orai e
Vigiai. Sim, o viver, sintonizado na infinita grandeza do Amor, é “Oração
em Ação”, mormente na resposta aos grandes desafios, na irrupção
aos obstáculos. Porém, como ainda somos imperfeitos que buscam,
as tentações estão sempre presentes e insinuantes; em decorrência, a
vigilância que enseja detectar o desvio, para realinhar-se.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

As potências da alma – Pensamento, Livre-Arbítrio e Vontade –
inerentes ao humano, permitem-lhe definir o que ele incorporará à sua
trajetória cósmica: Má Reputação ou Boa Reputação. Esta, evolução.
Aquela, involução.

REPUTAÇÃO-CONSTRÓI-SE NA AÇÃO
Noneto-Poético nº 132 – Soneto nº 6.769

Reputação, que é boa, traz na fama,
evolução do ser humano forte;
potências da alma seguem luz da chama...
Na trilha, vê seguir o rumo norte.
Reputação, que é má, prepara o drama,
quer recompensa, até do ser consorte;
difamação espalha a triste lama,
tudo destrói e cria a própria sorte.
Involução do ganho fácil ilude;
nada constrói, esquece da oração;
é negativa e gera o gesto rude.
A construção diária tem valor!
O livre-arbítrio é o passo da lição!
A boa ação transmite puro amor.

AVANTE... → SEMPRE!
Klinger Sobreira de Almeida

Avante, Camaradas! /Ao tremular do nosso pendão/Vençamos as
invernadas/Com fé suprema no coração/Avante, sem receio/Que em todos
nós a pátria confia,/Marchemos com alegria, avante! Marchemos sem
receio. (Canção AVANTE, CAMARADAS! – 1º Sgt EB Antônio Manuel do
Espírito Santo – 50º Batalhão de Caçadores – Salvador-BA, *1884+1913).
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Avante, segundo os léxicos, significa localização à frente, exprime
incitamento para que se vá adiante, para que se prossiga; progresso
sempre, sem hesitação...
Nestes dois anos de Rastreando a Verdade, abordamos temas
relacionados ao avanço. Alguns: CORAGEM → Alavanca da Vitória;
PERSEVERANÇA → Estrela-Guia do Êxito; OTIMISMO → Luz; SER
HUMANO → Construtor de Seu Destino; FÉ → Seta Rumo ao Infinito;
VIVER → Esforço de Conquista; ESPERANÇA → Jamais Fenece;
PENSAMENO POSITIVO → Força Criadora...
Mensagens de ânimo, necessárias nestes dias – fim de um ciclo,
bastante trevoso: 2018, e uma nova aurora: 2019. Transição que vale uma
reflexão. O povo já viveu épocas alvissareiras no pretérito – v.g, anos JK,
de saudosa memória! Milagre Brasileiro dos anos 70! – atravessa, talvez, a
pior fase de sua trajetória. Sofre, há vários lustros, os efeitos da leviandade
política: corrupção desenfreada; degradação dos serviços essenciais;
infraestrutura vergonhosa, índice de desemprego avassalador...
Assiste-se, até com certo pasmo, o inimaginável: prisão de
governadores, prefeitos, presidentes de poderes, juízes de tribunais de
conta, altos executivos das maiores empresas... Investigações, denúncias
e processos criminais instaurados...
No meio dessa barafunda, Minas Gerais não é exceção. Debatese em crise de final de governo: obras públicas inacabadas, finanças
deterioradas, atrasos de pagamento ao funcionalismo... A inquietação
espraia-se na mente coletiva. Se o novo governo não agir com “engenho
e arte” para administrar a máquina pública, aonde iremos estacionar?
Seremos um novo RJ, um Roraima, um Rio Grande do Norte?...
O momento atual – caótico! – é ocasião propícia para a emersão
de lideranças sadias em todos os campos: poderes políticos do Estado
e Municípios, administração pública, entidades de classe, empresas,
escolas, associações... Esses líderes devem ser os arautos em prol do
bem comum; praticar na seara que lhes couber, mesmo de diminuta
dimensão, a atitude construtiva do “fazer acontecer”...
Solução: sair de onde estamos rumo aos patamares desejáveis.
E isto não acontece incitando ofensas e revoltas inócuas; paralisando
atividades produtivas e/ou essenciais à população; caindo no desânimo
ou na depressão; estacionando para ver...

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Adentremos 2019 nas asas da Fé, Otimismo e Esperança.
Pensamento Positivo e Vontade de Construir, na tessitura interior de
cada um, constituirão a catapulta impulsionadora do grande voo rumo
ao porvir de novos tempos alvissareiros.
A centenária canção que encima o texto nos dá palavras de ordem
para a caminhada: “Avante, Camaradas! (...) Aqui, não há quem nos
detenha/E nem quem turbe nossa galhardia/Quem nobre missão
desempenha/Temer não pode a tirania, a tirania/E nunca seremos
vencidos / Pois marchamos sob a luz da crença...”

AVANTE, SEM RECEIO, SEMPRE
Noneto nº 133 – Soneto 6782

Dois mil-dezoito finda um ciclo! Novo,
o tempo ordena: — Siga em frente, AVANTE;
enfrente a Vida, sem receio! Povo
cumpre missão; quer ver Brasil gigante.
Com “engenho e arte” mente sã é o alvo;
resta a esperança e com porvir reinante,
em prol do bem comum, eu creio e louvo:
— Alvissareira Luz, Amor garante.
Vinte e três anos contam, na jornada;
Academia unida traz mudança:
— Evolução persiste em paz gerada.
Aurora brilha: — Em nosso Ser é imensa!
A Lei cumprida, mais Poder alcança...
“Marchemos firmes sob a luz da crença.”
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LIVRE-ARBÍTRIO → INSTRUMENTO DE DECISÃO
Klinger Sobreira de Almeida

“A vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva
é o destino, a possibilidade de se molhar, ou não, é do ser humano.”
(Ravi Shankar)
Finito no contexto do infinito. Este, indimensionável; inconcebível
pela mente. Aquele, nós e tudo, do majestoso ao mais ínfimo.
A travessia humana – passagem terrena – é um componente da
viagem cósmica da Alma. Esta, imortal, ou imortalizável, na concepção
dos espiritualistas.
A ciência, elucubração da mente, atrela-se ao observável, à
experiência, ao perscrutável... Seu limite espacial/temporal não
ultrapassa o além nem desce ao aquém.
A ciência “dona da verdade absoluta” é uma falácia. Ela não
cria nem inventa. Apenas avança um átimo no já existente: descobre,
desvenda o encoberto... Evidencia um progresso aparente, e o Homem
deslumbra-se; assume, num ledo engano, a proclamação de “verdades’,
quase sempre desmentidas pela marcha da própria ciência.
Estas reflexões emergem à propósito de artigo do historiador
israelense – Yuval Noah Harari – que encantou o editorialista de
VEJA, edição 2615, 02Jan19. Lido o editorial (Carta ao Leitor), vai-se
ao longo texto O MITO DA LIBERDADE, onde o escritor especula
na seara do avanço científico-tecnológico (VEJA considera-o
“um daqueles fenômenos intelectuais que de tempos em tempos
surpreendem o mundo”).
Yuval, em sua erudição profunda, mas escravo da falaciosa
verdade científica, infere que o progresso tecnológico – mormente no
campo da cibernética – decretará o fim do “Livre-Arbítrio”. Coloca-o
como mito religioso ancestral, que teria sido útil em algumas situações
de enfrentamento no passado (v.g, Inquisição). Raciocínio frágil!
Nessa ótica, o cérebro humano poderia ser controlado pela máquina,
inclusive hackeado. O homem – mero ser sem Alma e influenciável por
forças não controláveis – curvar-se-ia ao destino sem poder de decisão.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Livre-Arbítrio, segundo Houaiss, é o poder de decisão livre, sem
constrangimento ou coação exterior; escolha em função da própria vontade,
isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante.
Ancorado nos inigualáveis guias da humanidade – Krishna,
Hermes, Sócrates, Lao Tse, Buda, Cristo... – temos dito, nos temas da
série “Rastreando a Verdade”, que esse “poder de decisão livre”, qualquer
que seja a circunstância ou “determinismo natural” que se apresente
à travessia humana, é inquestionável. Situa-se numa esfera além da
ciência de contornos materialistas, que, por absoluta incapacidade, não
adentra no transcendental. Tal qual Pensamento e Vontade, constitui
potência da Alma.
O Pensamento, nos limites da inteligência e nível consciencial
(ordem moral), cria, define, conceitua... Porém, depende da Vontade,
força dinâmica que o concretiza. Cabe ao Livre-Arbítrio, potência
de decisão, a trilha a seguir. Nenhuma força tecnológica, produto da
inteligência humana, logrará derrubar essa potência da Alma.
O Livre-Arbítrio leva ao bem ou ao mal; ativa resistência
ou passividade; constrói ou destrói; enseja ascensão ou descenso.
Instrumento de decisão, dá o rumo da trajetória cósmica da Alma.
A meu ver, a erudição de Yuval navega por águas turvas. Vai encalhar.

LIVRE-ARBÍTRIO NA DECISÃO
Noneto nº 134 – Soneto 6807

O Livre-arbítrio leva ao Bem, ao Mal,
requer Vontade que o ativa ou não,
dela depende seu Poder real;
inteligência cria força e ação.
A Decisão é livre ao Ser normal,
o Pensamento faz a sua opção;
transcendental é o nível da Moral,
quem concretiza o ato, tem Missão.
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Sócrates, Cristo, Buda e tantos Guias
da Humanidade pregam Paz, Amor:
Colheita é certa, vista em nossos dias.
Toda a Verdade ao Ser Humano acalma,
além da Ciência, a escolha sempre é interna.
o Livre-Arbítrio é potência da Alma.

GANÂNCIA → FORÇA-MOTRIZ DAS CATÁSTROFES
Klinger Sobreira de Almeida

“Ser egoísta (...) eu quero tudo para mim mesmo; que ao possuir,
não compartilhando, tenho prazer; que me devo tornar cobiçoso
porque, se meu objetivo é ter, sou mais na medida em que tenho
mais...” TER ou SER, Erich Fromm
Dois os vetores de ascensão da humanidade. Um de ordem
intelectual – Nível de Conhecimento – outro, de ordem moral: Nível
Conscienscial. Se tomarmos como referência o Êxodo, há quase três
mil anos, constatamos que a humanidade rastejava nos dois níveis.
Porém, de lá a hoje, o Conhecimento deu um salto fabuloso em
todas as searas. E o Consciencial?! Apesar dos dez mandamentos, a
humanidade parou de mentir, roubar, matar? Não! Ascensão ínfima!
Entre os dois vetores um imenso gap.
Ganância – filhote do egoísmo (patologia psíquica!) – é ambição
desmedida por bens materiais, dinheiro, poder, honrarias... Incrustase naqueles que ainda permanecem rasteiros em Nível Consciencial,
não obstante, alguns, altas inteligências.
Estas reflexões vêm à tona quando nos deparamos como este
Brasil atolado em corrupção proporcionada pelas elites políticas
e empresariais, fator preponderante para todos os malefícios que
nos assolam. Recentemente: catástrofe de Brumadinho, 25Jan19,
centenas de mortos, habitações e plantações destruídas, animais

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

exterminados, cursos d´água soterrados, rios contaminados. Choro
e ranger de dentes!
Interessante, e causa pasmo, é que, só em MG, de 1986 a 2015
(pavoroso desastre de Fundão/Mariana), tivemos sete acidentes de
ruptura de barragens – mortes, destruições, contaminações de rios,
extermínio de fauna... Nas ocasiões funestas, pronunciamentos
demagógicos, multas de efeito fictício etc. Tudo continuou como
dantes! As empresas, sequiosas por lucros exorbitantes, corriam a
produzir cada vez mais com menores custos: receitas na “estratosfera”,
parcos investimentos... Ao final: resultados com distinção na mídia!
Distribuição de dividendos sumosos (isentos de Imposto de Renda),
bônus compensadores aos Diretores e cargos executivos!
Continuando na “dolce vita” das benesses – alheias aos mais
comezinhos princípios de responsabilidade moral e social! – as
mineradoras inibiram o poder fiscalizador e “adoçaram” alguns
políticos. Embora o mundo sinalizasse e praticasse novas técnicas em
construção e modelos de tratamento dos rejeitos: barragens a jusante,
empilhamento a seco, transformação em pasta, armazenamento
em tubos geotêxteis – as empresas brasileiras, com destaque para a
Vale, persistiram nas obsoletas barragens de alteamento a montante,
comprovadamente perigosas. De outro lado: as agências de fiscalização
permaneciam inertes, aguardando os desastres anunciados; os
políticos “engavetavam” projetos de lei que, se aprovados, obrigariam
a modernidade em segurança. Por quê? A resposta é de uma clareza
meridiana: conluio entre o “dá cá, toma lá”; corrupção das baixas
esferas de fiscalização aos altos poderes de decisão.
Há uma força-motriz para as condutas omissas, complacentes
e dolosas, tanto de alguns segmentos empresariais como de parte
da esfera pública, incluindo a política. Qual? A GANÂNCIA, fruto
do egoísmo. Por ela impulsionado, o homem se inebria; torna-se
insensível; fora ele e sua grei, o resto é resto. Então, as catástrofes
que destroem não só vidas humanas, mas também comunidades e
meio ambiente.
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GANÂNCIA FEZ CATÁSTROFE EM BRUMADINHO
Noneto nº 136 – Soneto 6813

Dilacerante dor no mar de lama...
Crime doloso vê romper barragens!
Está evidente: — Lucro sempre chama
contradições expressas nas mensagens.
Em Brumadinho, o povo chora e clama
com tantos mortos, viu sumir paisagens.
Alguns atestam laudos, causam drama.
Parece incrível: — Elas são miragens?
Poder corrompe! Sempre um quer ganhar!
A VALE paga ESTADO e vence o medo;
barganha há; benesses faz gerar!
Na terra vida vale em toda estância!
Prisão dos Réus? Julgar sem Lei é cedo!
Ser egoísta é ter cruel ganância!

RISCO ASSUMIDO → DOLO EVIDENCIADO
Klinger Sobreira de Almeida

O homicídio pode ser consequência de duas diferentes condutas:
dolosa ou culposa. Naquela, o agente dirigiu sua vontade para a
consumação do delito (dolo direto) ou assumiu, via ação ou omissão
conscientes, o risco que poderia resultar em morte (dolo indireto
ou eventual). Na culposa, o resultado é decorrente de imprudência,
negligência ou imperícia; agente não vislumbra dano a si ou a outrem:
ignorância ou!...
No Brasil, em face do clamor público, há uma tendência de
enquadrar aqueles que, embriagados ao volante, matam ou lesionam, no
modo penal doloso. Certamente, a hecatombe do trânsito amenizará.
Os delinquentes potenciais refrearão seus ímpetos.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Resolvido o problema trânsito, a nação não estará livre de outras
catástrofes piores. Aquelas que matam coletivamente e, às vezes,
erradicam cidades, cursos d’água, fauna etc. Investigadas no sufoco das
emoções e desgraças, sempre escancaram incríveis situações criminosas:
atores do negócio em conluio com segmentos do poder público. No
entanto, passado algum tempo, tudo vai caindo no esquecimento.
23Jan13 – Boate Kiss, Santa Maria/RS – Incêndio, 242 mortos.
Superlotação. Inexistência de rotas de fuga. Ausência de Alvará de
Funcionamento. Falta de fiscalização. Proprietários, autoridades
e agentes públicos envolvidos saíram de “liso”. Responsabilização
criminal e punição pelo assassinato coletivo: NADA até hoje.
05Nov15 – Ruptura barragem Fundão/Mariana-MG,
SAMARCO/VALE. Povoado levado por inteiro. 19 mortos. Cursos
d’água comprometidos Cidades de MG e ES penalizadas cruelmente.
Responsabilização criminal: ZERO.
25Jan19 – Lição de Mariana não apreendida pelos dirigentes da
VALE. Mazelas de semelhante jaez levam à ruptura da barragem de
Brumadinho: centenas de vidas humanas ceifadas e danos de toda
ordem. Haverá responsabilização criminal?
08Fev19 – Ainda perplexa com Brumadinho, a nação é
surpreendida: 10 garotos, cujos sonhos são brutalmente interrompidos.
Incêndio veloz que os queimou num calabouço de contêineres do
Centro de Treinamento do Flamengo-RJ. Local sem Alvará. Interdição
desobedecida. Leviandades dos dirigentes e omissão do poder público.
Explicações: incondizentes.
Impõe-se um saneamento moral de nossa nação. Aliás, a Lavajato
e outras deram a partida. Porém, é preciso uma conscientização,
abrangente e profunda, que alcance todos os setores podres do
poder público e das empresas arraigadas na cultura de conluio na
delinquência. Punir criminalmente os corruptos, mas preservar as
bandas sadias das esferas pública e privada. O processo produtivo
– circulação de riquezas, geração de empregos e recolhimento de
impostos – não pode estagnar.
Quadro real: mortandade coletiva, autênticas chacinas
humanas... Ministério Público e Justiça Criminal devem alavancar o
saneamento moral. Não há de se cogitar em condescendência. São
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homicídios dolosos que têm como nexo causal as condutas comissivas
ou omissivas de Diretores, Gerentes, Executivos empresariais e mais:
a co-autoria de funcionários e políticos venais (quem de qualquer
maneira concorre para o crime, incorre às penas a ele cominadas). É
hora da punição exemplar!

RISCO ASSUMIDO-DOLO EVIDENCIADO
Noneto nº 138 – Soneto 6817

Vidas ceifadas, perdas são brutais;
os homicídios crescem cada dia!
Dolo evidente, sem julgar demais,
risco assumido, povo já avalia.
As omissões no Sul arquivam mais...
Santa Maria, em [KISS] e quem diria:
— Nada até hoje, sem prisões reais!
Em Mariana, a vida é triste e fria.
Em Brumadinho, lama já secou
e transformou em pó, os já imortais;
mais em [Flamengo] corpos que queimou...
Os ALVARÁS mostrados, pouco provam;
são duvidosas fontes não verbais!
Prisão é meta, quando as Leis comprovam.

NA MÁ FORTUNA → CONHECE-SE O AMIGO
Klinger Sobreira de Almeida

Empobreceu Job? Vão-se os amigos. Melhorou de fortuna? Cá
vêm outra vez os amigos. (Pe. Manuel Bernardes)

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

A travessia humana é uma grande escola. Em situações e
circunstâncias as mais diversas – ora ganhos, ora perdas; vitórias ou
derrotas; tropeços e quedas, ou reerguimentos triunfais – traduz
exuberantes lições de vida.
Ao longo do tempo, adentra-se na seara das amizades. Quanto
maior o poder, mais amigos; tece-se a rede de variados matizes. Há os
autênticos e leais; às vezes querem alertar, porém são ignorados. Os
lisonjeiros. Os servis. Os cínicos...
A humanidade é segmentada em diferentes camadas. Na escala
superior, situam-se as almas mais avançadas. Indivíduos que entendem
a travessia, a efemeridade das coisas e dos fatos; e a fraternidade, uma
imposição cósmica. No polo abaixo, aqueles de nível consciencial
deficitário. Estes, quando detentores do poder, inebriam-se. Sentem-se
donos absolutos da verdade; mais inteligentes e hábeis. Triunfadores!
Humanidade desigual e controversa! Em seu seio, os
relacionamentos se constroem. Família. Vizinhança. Escola.
Trabalho. Lazer. Viagem... Destes, surgem afinidades e até liames
estreitos. Estendem-se malhas de amizade. Mas, também, emergem
desentendimentos, choques de ideias, conflitos, inimizades...
Amigos: os Verdadeiros e os Falsos! Os fatos da contemporaneidade
mostram-nos, processados criminalmente ou atrás das grades, alguns
potentados. Sós e sem os amigos de outrora – áulicos, aproveitadores ou
comparsas. Vejam os executivos e gerentes das portentosas empreiteiras!
Os políticos decaídos! Um deles, o dos 51 milhões escondidos, chora
e se diz abandonado. Todos, perplexos, se questionam interiormente:
Onde estão meus amigos?! Talvez encontrem uns poucos, ou nenhum.
Retomando o passado, lembramo-nos do choque econômico
pós-1964. Alguns magnatas dos negócios “quebraram”. Um deles,
que conheci, navegava orgulhoso na felicidade dos milhões, e muitos
a bafejá-lo. Falido, tentou socorrer-se dos amigos, mas estes fugiram.
Apenas um, disse-me, anos depois, ajudou-o a se reerguer.
A carreira policial, realizada no campo, é plena de armadilhas e
perigos. O policial cumpridor dos deveres, atento à missão, está sujeito
a situações adversas, inclusive a morte no enfrentamento a bandidos
em defesa da sociedade. Testemunhei, em alguns casos, a falta de
solidariedade àquele que se fora: a maioria dos amigos ignorou a viúva
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e os órfãos. Por outro lado, se o policial é processado por usar a força,
inclusive eliminar o facínora no estrito cumprimento do dever legal e
defesa de terceiros, costuma ficar quase solitário na busca do amparo da
lei que lhe é sonegado (os arautos da demagogia priorizaram a proteção
aos delinquentes!).
Policial sempre no teatro de operações, vivenciei, pessoalmente,
muitas vitórias, mas também tropeços e situações periclitantes. Às vezes,
fiquei às vésperas da desgraça, e isto me foi útil, pude, entre dezenas
de companheiros, identificar quem era amigo. Tenho-os poucos, mas
autênticos e lídimos.
Em suma, uma assertiva incontrastável. Na Boa Fortuna, os
amigos são como enxame. Na Má Fortuna, minguados: os Verdadeiros.
Os Falsos, nenhum; somem.

NA MÁ FORTUNA CONHECE-SE O AMIGO
Noneto-Poético nº 126 – Soneto nº 6.748

Lições retratam choques tão reais!
A travessia humana faz a Escola.
Quem traz riqueza tem servis legais,
mas a pobreza quase tudo isola.
Vitoriosos ganham sempre mais:
dinheiro, luxo, glória! Fama enrola!
Os fracassados choram com os leais,
quando a desgraça vem pedir sacola.
Abandonados buscam ter mais fé;
é na esperança que a bondade prova!
Um forte abraço põe o homem em pé.
Ditados certos; fatos bem antigos!
Falsa amizade, só o poder comprova:
— Na má fortuna, poucos são amigos.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

OPINIÕES DIVERGENTES → ONDE SE SITUA O
CORRETO?
Klinger Sobreira de Almeida

Manhã de 13Mar19 – Tragédia na Escola de Suzano, São Paulo.
Dois ex-alunos, armados, adentraram ao pátio e começaram ataque
desordenado. Interrompidos por uma patrulha policial. Resultado: 10
mortos e 11 feridos.
O fato causou comoção nacional e internacional. Pronunciamentos
de políticos, autoridades, educadores... Opiniões as mais discrepantes
– umas no calor da emoção, outras de fundo ideológico, algumas
demagógicas... – buscando explicar o porquê...
Veio à tona a questão da flexibilização das normas que regulam a
posse e porte de arma de fogo. Política do atual governo, apoiada por
grande parte dos legisladores.
Os que me acompanham nas crônicas habituais conhecem meu
posicionamento: População Armada constitui insensatez humana e
jurídica – conclusão de meu tema de Out18. O Governo, nessa onda
armamentista, caminha por veredas perigosas.
Sobre a tragédia, opiniões: uma, no calor do evento; outra,
postura anterior.
1ª Opinião. Na mesma linha, um Senador e um Dep. Federal: “se
algum professor portasse arma de fogo, evitaria o massacre”/“se alguém
na escola tivesse uma arma, a história poderia ser outra”. Discordo!
Opiniões de inopino, creio eu. Alguém armado! Poderia haver troca de
tiros no meio de adolescentes em fuga e outros em perplexidade, e as
consequências seriam piores.
Escola é lugar de educadores e alunos, e uma administração
de apoio, e não, de pessoas armadas. É espaço sagrado de ensino/
aprendizagem e formação moral. “Armar professores”, ideia absurda do
Presidente Trump, quando do atentado de Columbine, rechaçada pela
opinião pública americana. Importá-la?! NÃO.
2ª Opinião. Coordenadora Pedagógica Marilena Umezo, 59 anos,
primeira vítima fatal. Contra a política armamentista, seu pensamento
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ecoou: “Somos a favor do porte de livros, pois a melhor arma para
salvar o cidadão é a educação”.
Educadora sensata! Deixou como legado, o chamamento que
todos gostariam de ouvir. As crianças e os jovens precisam de livros.
Repudiar a violência e os instrumentos que a agravam (armas de
qualquer tipo). Abrir a alma aos ensinamentos morais que elevam a
consciência à proporção que se cresce para a vida.
Na verdade, o Brasil transita pela leviandade legislativa: contemplase o bandido e penaliza a população! Torna-se imperioso atentar para a
segurança nas escolas: controle de acesso, inclusive eletrônico; nos casos de
maior exposição, vigilância proporcionada por força pública. Outrossim, a
instituição da Escola Integral, mormente no nível básico, urge. Com isto,
acolher-se-iam as crianças e os adolescentes, tirando-os dos traficantes e
do domínio das mensagens de ódio que a web propaga, e eles, no porvir,
serão o suporte da emancipação moral e social de suas famílias.
Onde se situa o correto? Na área governamental: adotar a tese da
Pedagoga Marilena, e ter coragem para reverter a política de armar a
população; promover reforma legislativa, que iniba o delinquente,
ampare a comunidade e fortaleça os órgãos de segurança. Na sociedade:
privilegiar o Ser em detrimento do Ter; classe média alta – não mais
fomentar o tráfico de drogas; edificar a cultura da probidade...

OPINIÕES DIVERGENTES-ONDE SE SITUA O CORRETO?
Noneto nº 141 – Soneto Número 6857

O cidadão armado? Mar escuro!
O que estará correto? Vela ao vento...
Terror que mata a presa, sem futuro!
Vida insegura, não tem barco lento.
Opiniões divergem! Como é duro!
Arma de Fogo usada em pleno evento?
É insensatez que gera gesto obscuro!
Tragédias provam certo crime intento.
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Morte em Suzano? Nada por engano!
A violência cresce, mas tem cura.
Polícia impede ser maior o dano.
A EDUCAÇÃO não quer ter outro rumo;
LIVROS são armas: dão poder, cultura.
O POVO ARMADO traz mais dor presumo.

POLÍCIA DE PATRULHA → RESPONSABILIDADE SOCIAL
Klinger Sobreira de Almeida

A travessia humana é uma rota de trabalho. Quando dela se
desvia, as consequências são danosas.
O Ser, no uso das potências da Alma – Pensamento, Vontade e
Livre-Arbítrio – deve enveredar-se por atividade que melhor combine
com suas aptidões/aspirações, e lhe propicie condições de sobrevivência.
A vida não contempla fuga nem inércia.
As profissões, cada uma com suas peculiaridades e um papel
social definido, formam a vasta seara em que se desdobram as
atividades humanas. O indivíduo – escolha livre, influência, vocação
ou circunstância – infletirá por uma delas. Se exercida com amor, trarlhe-á realização e felicidade. Se ao contrário, frustrações e fracassos.
A profissão Policial-Militar, ou melhor, numa conotação universal,
Polícia de Patrulha configura-se vertente de alto-risco para quem a
exercita: o Patrulheiro. Este, treinado para o perigo, armado, e pronto,
por compromisso solene, a sacrificar a própria vida, como múnus
público de sua função primordial – assegurar proteção e tranquilidade
à população ordeira e trabalhadora, concorrer para a preservação da
ordem... – constitui o “representante ambulante do governo”.
Polícia de Patrulha – força pública armada, poder estatal,
mobiliada por tropa adestrada... – detém, no contexto das comunidades,
sérias e graves responsabilidades. Submete-se à ordem jurídica sem
questionamentos. Zela pelo cumprimento da lei. Seus membros: dever
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de conduta reta e exemplar. Assim, ocupa um patamar moral que lhe
facilita o cumprimento da missão.
O Policial Patrulheiro, que, normalmente, trabalha fardado e visível
à comunidade, constitui viés de exceção: (1) não lhe é lícito frequentar
ambientes de licenciosidade, jogos de azar, farras etc; (2) não pode
omitir de socorrer pessoas em perigo nem fugir de situações de risco; (3)
mesmo de folga, ou em trajes civis, obriga-se a intervir em emergências
ou na ruptura da ordem; (4) tempo de serviço integral (5) horário de
jornada, mera indicação, pois não abandona ocorrência em andamento.
As Polícias de Patrulha, pela ótica do entendimento pleno da
missão, adotam, independente da denominação – Guarda-Civil,
Carabineiros, Gendarmeria, Polícia Militar, Real Polícia Montada...
– variantes básicas das organizações militares: ordem, hierarquia e
disciplina. Estas são premissas regentes!
No caso brasileiro, direitos comuns às categorias profissionais civis
– rigor de horário de jornada, hora-extra, intocabilidade do descanso
semanal, FGTS, exercício de greve etc – não contemplam o PolicialMilitar. Este tem o dever sacrossanto da Responsabilidade Social.
Inimaginável, ao lídimo e autêntico Patrulheiro, pisoteá-la, ou abandonar
a comunidade à sanha dos delinquentes ou aos perigos emergentes!
Num Estado em crise – gestão frágil e ineficaz, corrupção... – as
Corporações Militares vivem problemas, às vezes graves. Porém, cabe aos
Comandantes, vivenciando a Tropa, conhecê-los, encaminhá-los e buscar,
com denodo, lealdade e coragem, soluções compatíveis. No passado foi
assim; e no presente há de ser. Todo desvio das premissas regentes conduz
ao enfraquecimento da organização, e acarreta repúdio popular.

POLÍCIA DE PATRULHA-RESPONSABILIDADE SOCIAL
Noneto nº 142 – Soneto Número 6863

O Patrulheiro tem poder armado,
com disciplina e ordem, por missão;
a hierarquia segue bem fardado;
cada premissa cumpre e vê lição.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Policial aceita ser treinado;
todo perigo enfrenta, sem traição,
faz a Patrulha, quer dever honrado,
traz proteção e a Lei dispõe função.
É o Guardião da Pátria, sempre forte!
Sem corrupção, polícia tem raízes!
Só por amor, enfrenta própria morte.
O Comandante deve ser assim:
— Líder que atende o Estado e suas crises.
Toda ocorrência é levada ao fim.

AÇÃO ↔ REAÇÃO
Klinger Sobreira de Almeida

“Para toda ação existe uma reação.” (Isaac Newton)
Neste mundo da comunicação fácil e instantânea, em que a rede
web enseja participação ampla, as notícias propagam. Não há equilíbrio
nem censura na difusão.
Tragédias individuais ou coletivas, atos de selvageria – terroristas
cortando cabeças ou explodindo bombas... – e mentiras bem
engendradas assolam nossos sentidos cotidianamente; não nos pedem
permissão. Vivemos impregnados pela mídia. O volume é de tal monta
que inibe nossa capacidade de formar juízo de valor.
Super Notícia, 25Jan18, manchete: PULA CATRACA E É
ESFAQUEADO. Em resumo: GAO, 20, e sua namorada, 16, por volta
de 01h00 da madrugada, adentraram no ônibus. Ao descer, decidiram
não pagar (fraude). O motorista PH não concordou. Pularam a catraca;
portas fechadas, GAO quebrou o vidro (dano), e saltou. Foi esfaqueado
pelo motorista. Ao final da linha, patrulha PM prendeu-o em flagrante.
AÇÃO v. REAÇÃO! Consequências: um lesionado, outro preso.
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A profissão de motorista urbano é uma das mais estressantes.
Imagine-se dirigindo um ônibus por oito horas, durante o dia ou na
madrugada, sob o temor de assaltos. Tem a responsabilidade perante a
empresa pela receita e integridade do veículo. Se houver danos, sofrerá
descontos no salário.
Ligeira digressão sobre parte da juventude hodierna. Não respeita
pais nem professores. Estes, não raramente, são vítimas de agressões.
Insurge-se contra tudo e todos. Busca, precocemente, o álcool ou
drogas alucinantes.
No episódio, o motorista fazia uma viagem da madrugada, talvez
a última, e sempre perigosa (horário preferido pelos assaltantes). Dupla
função: volante e cobrador. Estafado física e psiquicamente. O jovem e
a menor, provavelmente alcoolizados ou drogados, cometem delitos e
afrontam o trabalhador. Este reage com violência.
A lei da física – fato indubitável – aplica-se ao relacionamento
humano. Toda AÇÃO comporta uma REAÇÃO. Seja na conduta
entre indivíduos, seja entre grupos e coletividades. A natureza das
atitudes confrontantes vai depender da elevação consciencial dos
entes envolvidos; contudo, bem o sabemos: percentual elevado da
humanidade encontra-se, ainda, em baixo nível moral. A maioria é
serva das emoções, quase sempre em descontrole. Age-se por impulso
de repelir ofensa com ofensa maior.
A travessia humana é um cipoal de relacionamentos. Nestes,
mesmo em família, podem ocorrer mal-entendidos, eclodir
divergências, conflitos entre pessoas... Nessas situações de confronto,
exige-se, antes e acima de tudo, serenidade. Se uma parte altear-se em
atitudes ofensivas, a outra poderá restabelecer o equilíbrio caso reaja,
sem humilhar-se, calma e moderadamente.
O ideal é que tivéssemos uma humanidade de paz. O homem
entendesse que violência gera violência; que a mansuetude erige clima
de civilidade e compreensão na solução dos problemas. No caso citado,
o jovem deu início (ação ilegal e provocativa); o ofendido, ao invés de
seguir a linha da persuasão/moderação e aguardar a polícia, preferiu a
reação violenta, que poderia resultar na morte do oponente.
Que o fato sirva de lição! O processo educacional das crianças e
dos jovens hodiernos precisa ser repensado; a partir da família, dever
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da sociedade. As empresas de transporte urbano, por sua vez, além
de proporcionar condições condizentes de trabalho, devem criar um
modelo de orientação e assistência psicológica ao profissional que, pela
natureza da atividade, é submetido a pressões de toda ordem: trânsito
confuso e agressivo, passageiros inconvenientes, perigo de assalto etc.
AÇÃO ↔ REAÇÃO → Solução em clima de paz. Eis o ideal!

AÇÃO X REAÇÃO

Noneto nº 135 – Soneto 6812

Isaac Newton diz que oposto à ação,
na reação a força igual produz;
impulso de outro corpo traz lição,
gera agressão, tragédia o mal conduz.
Física explica a Lei que dá razão!
A relação humana em nova Luz,
moderação erige o Bem, então,
clima ideal de calma, a paz seduz.
Quando o ofendido veio do processo
da educação do lar sem ter conflito,
a sociedade o guia até o sucesso.
Dirigir carros faz subir pressão...
Chofer tem mal estar e fica aflito!
Trânsito mata, mesmo sem razão.
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NOVO CANGAÇO → OPÇÕES DE ENFRENTAMENTO
Klinger Sobreira de Almeida

Mestres do Departamento de Instrução/PMMG, década/50:
“Escopo da Polícia de Patrulha, protegendo a sociedade: diminuir o
espaço da delinquência e inibir a vontade de delinquir. Protocolo da
Ação Policial – Tática espaço-temporal de abordagem: preservar a vida
de possíveis reféns; assegurar incolumidade da vizinhança. Vencer a
resistência dos criminosos contumazes e entregá-los à Justiça Criminal.
Eliminar o delinquente tão somente em casos extremos: legítima defesa
própria ou de terceiros, no estrito cumprimento do dever legal”.
Anos 60/80: vivenciei prevenção e combate à delinquência em
suas variadas vertentes; ora no comando de frações ou unidades PM,
ora como Delegado Especial de Polícia ou de Capturas. Andarilho do
sertão, desemboquei, de retorno, em BH, onde criamos, no Batalhão de
Choque, a ROTAM, para combate à criminalidade da pesada.
Naquela época, o tráfico de drogas não havia atingido
preponderância, e a polícia dispunha de superioridade de armamento;
os delinquentes portavam, basicamente, revólveres. A legislação era
mais severa, medidas cautelares tempestivas e rigor nas penas. A lei, ao
invés de fragilizar, fortalecia a Polícia.
Os delinquentes, urbanos ou rurais, tinham pouca mobilidade.
Os mais audaciosos enfrentavam a polícia, mas, quando sentiam a
superioridade desta, rendiam-se, e suas vidas preservadas. Mortes, por
resistência à ação policial, raras.
A partir de meados de 1980, coincidindo com o esgarçamento
moral da vida política, emergiram dispositivos legais incríveis, que
causam admiração aos observadores internacionais. V.g, a Lei de
Execução Penal, prenhe de benesses, possibilitou, ao crime organizado,
o domínio dos presídios. No contexto das leviandades legislativas, o
Sistema de Segurança Pública tornou-se vulnerável.
Atualidade: (1) armas de guerra, sofisticadas, adentrando no
território nacional, em escala, por ar, terra e mar, suprem as facções
criminosas; (2) o crime, lastreado no tráfico de drogas, assenhoreouse de espaços nos centros urbanos; (3) a delinquência organizou-se
empresarialmente, além das fronteiras estaduais; estrutura-se para
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substituir o poder legal; (4) os ataques, principalmente a bancos e
carros fortes, ocupam cidades como se estas fossem teatro de batalha:
isolam, prendem ou matam policiais, fazem reféns, explodem alvos,
incendeiam veículos, impõem bloqueio das vias...
A criminalidade hodierna, imperante no Brasil, extrapolou
os limites do admissível. Os bandidos, portando armas de fogo
de alta potência, às vezes desconhecidas das forças de segurança,
movimentando-se em carros blindados, não se rendem. Reputam-se
superiores à Polícia em todas e quaisquer circunstâncias.
Dentro dessa nova geografia delinquencial, a Polícia praticaria
suicídio se continuasse com as antigas práticas, como em alguns locais
ainda continua. Equipes especializadas (Rota, Garra, Bope, Rotam...),
quando têm condições de enfrentamento, sabem que agem em “campo
de guerra”, onde o delinquente crê em sua supremacia, e não cogita
rendição. Então, resta às forças da ordem, a eliminação do oponente
(ou a retirada covarde, ou oferta à morte, o que seria inconcebível!).
Nos últimos anos, dezenas de casos de barbárie criminosa, a maioria
exitosa. A inteligência policial, após os primeiros reveses, se recompôs,
e a tropa vem sendo empregada com sabedoria tática. Exemplos: (1)
Set2017, a GARRA/SP enquadrou um grupo de assaltantes no bairro
Morumbi; no entrevero, fuga e 10 marginais mortos. (2) Ago2018,
cerco e bloqueio, Polícia alagoana interceptou grupo criminoso que
assaltara agência bancária no agreste de Pernambuco: 11 bandidos
mortos (3) 04Abr2019, ROTA/SP trava combate com bando de quase
30 assaltantes que, na madrugada, acordara a cidade de Guararema:
explosão de duas agências bancárias; assalto frustrado, 11 bandidos
mortos; perseguição e rendição com quatro presos. Ações precisas, sem
nenhum ponto de vulnerabilidade; reféns e população resguardados.
“Novo Cangaço”! As Polícias repensaram o modus operandi. A
bandidagem, para alívio das comunidades receosas e intranquilas, vem
sofrendo derrotas iterativas. Porém, batalhas vencidas não significam
erradicação dessa modalidade de beligerância da criminalidade
organizada. Esta dispõe de uma malha legislativa condescendente.
Há grupos ideológicos atuantes, imbuídos de humanismo liberal pródelinquentes (sacralizam o bandido e demonizam a Polícia!). Prevalece,
ainda, uma corrupção no topo, que inviabiliza políticas públicas
favoráveis à população de baixa renda.
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Na verdade, o crime organizado empresarialmente, e entrosado
numa ambiência de lodo moral, implantou um “estado de guerra sem
tréguas” contra as comunidades. A Polícia, apesar dos fatores adversos,
tenta a contenção de seu avanço, mas atua tão somente nos efeitos. E as
causas, onde medram as raízes? Quem vai atuar para elidi-las?
A erradicação do “Novo Cangaço” é um desafio da sociedade
brasileira. Primeiro, desafivelar as máscaras da hipocrisia e extinguir a
corrupção que grassou, de forma intensa e vergonhosa. Concomitante,
reformar, urgente e corajosamente, a malha de legislação penal,
aproveitando o embalo dos estudos preparados pelo Ministro Sérgio
Moro. Na sequência, reestruturação do Sistema Nacional de Segurança
Pública, visando sua eficiência/eficácia para quebrar o eixo logístico do
crime (Quem sabe a instituição de um Corpo de Polícia de Fronteiras
e uma Guarda Costeira?!). Retomar políticas públicas que fomentem
o desenvolvimento e o pleno emprego. Mas não só! Promover
uma reengenharia da educação: priorizar a escola pública integral,
obrigatória; crianças e adolescentes fora do alcance da marginalidade.
Fazer presença pública – infraestrutura básica, moradia, saneamento,
água, energia, saúde, transporte... – nas áreas carentes.
Enquanto o conjunto de ações caminha nos gabinetes, em
elucubrações, ou hesitações, a população exige segurança. A Polícia
não pode ficar inerte, temerosa dos vitupérios hipócritas. Deve agir,
coordenadamente, com inteligência no emprego da força, aniquilando
o poderio bélico do crime organizado. No confronto Polícia versus
Bandos Armados com poderosas armas de guerra, a opção que resta
aos Agentes da Lei é obter rendição, clara e imediata, ou eliminar o
delinquente; se não o fizerem, poderão morrer ingloriamente, e
inocentes massacrados.
Como o “Velho Cangaço” – Lampião, Antônio Dó e outros algozes
– foi esmagado há quase um século, o “Novo Cangaço” também haverá
de ser erradicado para gáudio de um Brasil que anseia por segurança,
paz e desenvolvimento.
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NOVO CANGAÇO

Noneto nº 143 — Soneto 6873

Velho cangaço faz lembrar Sertão
de Lampião, Antônio Dó...bandidos
erradicados; vivos não estão!
Novo Cangaço põe reféns detidos...
Metralhadoras matam sem bastão;
inteligência aplica os maus sentidos;
escavadeira em Caixas, sem cartão,
carros blindados? Guardas são traídos.
A corrupção que existe, exige ação:
_Policiais treinados para a [guerra; ]
a contenção do crime traz lição.
Povo mineiro crê, supera, espera
que o desafio nova paz descerra!
_Legislação precisa ser severa.

SONEGAÇÃO FISCAL → FATOR DE DESEQUILÍBRIO
Klinger Sobreira de Almeida

O TEMPO, 13Mar19, p. 11: “O grupo mineiro Windsor, do ramo
de vestuário, foi alvo ontem de uma operação da Polícia Civil (...) Entre
as ilegalidades praticadas pela empresa estão vendas de produtos sem
nota fiscal, além de deixar de recolher o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias ...” Ações policiais de repressão à Sonegação Fiscal,
conforme noticiário amplo da mídia nacional, continuam em Minas e
outras Unidades Federativas. Os delinquentes não se emendam.
Capitalismo é impulso. Despertar de vontade. Apelo interior aos
que buscam autorrealização. Enseja circulação de riqueza, geração de
empregos e impostos – fatores axiais no processo de desenvolvimento.
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Configura sistema político que, vicejando numa democracia sadia –
isento de corrupção e focado no ideal da justiça – assegura a todos,
indistintamente, oportunidade de crescimento. Garante a propriedade
privada na sua função social. Alavanca o desenvolvimento econômico.
Cria, constrói, produz, distribui...
Nesse sistema, os IMPOSTOS – suporte fundamental do Estado
– constituem instrumento equilibrante da governança. Aplicado com
sabedoria permite: (1) eficiência/eficácia no exercício dos poderes e
da máquina administrativa; (2) investimentos em obras necessárias
à logística da produção; (3) fomento de ações que qualifiquem e
universalizem serviços públicos essenciais à promoção do ser humano;
(4) o progresso assentado numa justa distribuição da riqueza nacional.
Ideal: Que todas as nações dispusessem de sistema político
sadio! Porém, a realidade mundial é cruel. Nos países mais atrasados,
Capitalismo e/ou Socialismo são ficções: a riqueza destina-se ao grupo
do poder. O povo vegeta na miséria.
E o Brasil? Dispõe de um sistema político sadio? Os fatos atuais e
pretéritos respondem negativamente. Nas três últimas décadas, o Vírus
da Corrupção, antes existente, mas cauteloso, alastrou-se, permeando,
numa voragem nunca vista, segmentos políticos e empresariais: “Anões
do Orçamento”; “Mensalão”; Operação Lavajato e dezenas de outras. A
lama da corrupção tornou-se fétida.
No quadro de corrupção desenfreada, salta à vista a SONEGAÇÃO
FISCAL – delito que ocorre no atacado e no varejo. Nesta modalidade,
o cidadão que, no seu cotidiano, compra e recorre a serviços, percebe
facilmente: via de regra, a Nota Fiscal não lhe é fornecida; se a exige, sofre
com a demora e a má vontade, quando não se torna indesejável. Naquela,
a construção delinquencial envolve “engenho e arte”, que dificultam a
percepção; então, entra a inteligência dos órgãos de repressão.
Diante do quadro, o que tem feito o Governo para erradicá-la?
Salvo o esforço de alguns órgãos não contaminados, Ministério Público
e Polícia, quase NADA! Fiscalização frouxa e, não raro, conluio na
corrupção. E em termos de alavancar a receita, o que se faz? Castigar
quem não sonega, elevando-se as alíquotas; agigantando os custos da
máquina político-administrativa na base de benesses e mordomias.
Contudo, neste descalabro, consta, no tocante ao varejo, a
experiência positiva de São Paulo que, há anos, adotou um sistema de
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envolvimento do consumidor: CPF na NF, e correspondente crédito em
percentual do valor embutido na compra. A arrecadação elevou-se.
A Sonegação Fiscal, além de tipificar “apropriação indébita”, é
concorrência desleal no âmbito das atividades em qualquer variante.
Cria teia de corrupção, permeando o público e o privado. O Sonegador
leva vantagem em relação ao empresário correto; este, castigado por
ser honesto. Ao final, o povo “paga o pato”: recursos volumosos (parte
nos paraísos fiscais!), alimentando a ganância delinquencial, deixam de
fluir para o desenvolvimento nacional e bem-estar do povo.
Em suma: Constituindo a Sonegação Fiscal, além de crime, fator
de desequilíbrio socioeconômico, impõe-se sua erradicação. Sim,
erradicá-la é dever da sociedade brasileira, caso queira assistir a nação
retomar sua trilha ascensional.

SONEGAÇÃO FISCAL
Noneto nº 144 — Soneto 6877

Nota Fiscal? Suporte ao bom processo:
imposto pago faz crescer nação;
cria, constrói, produz e dá o acesso
aos Três Poderes, trilhas para a ação.
Infelizmente salta à vista o excesso
de poderosos sem fiscal função;
são desleais, não querem ver progresso.
A corrupção alastra e traz lição.
Fato concreto é real, bem certo:
— Consumidor exige sua Nota (NF);
povo paulista, não sonega, alerto!
É solução comprar e ter coragem:
O C(cê) P(pê) F (efe) o mal, enfim derrota!
Sonegação Fiscal às LEIS reagem.
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ESCOLA INTEGRAL → CAMINHO DA EMANCIPAÇÃO
Klinger Sobreira de Almeida

SEM DINHEIRO PARA MERENDA, ESTADO CORTA ESCOLA
INTEGRAL (manchete 1ª p. O TEMPO, 10/04/19).
O EEUU – líder mundial, campeão de Prêmios Nobel, sonho
dos povos do 3º mundo... – consagrou a Escola Integral para crianças
e adolescentes, sem exceção. Meus três netos, cidadãos americanos,
usufruem do sistema; um já concluiu a HighSchool. Escola em múltiplas
atividades durante todo o dia, plena gratuidade.
O modelo americano tem sido adotado pelos países que alcançaram
estágio elevado de desenvolvimento socioeconômico: Finlândia, Suécia,
Canadá, Inglaterra, Coreia do Sul etc. Esta última, exaurida por uma
guerra cruenta, posicionava-se, décadas atrás, em patamar inferior
ao Brasil, mas, hoje, encontra-se bem acima: sem analfabetos, avanço
tecnológico-industrial, pleno emprego... O Chile, sonhando com um
porvir de grandeza, vem trilhando o viés da Escola Integral.
O Brasil, constatação infeliz, porém real, vem em retrocesso.
Distante ficou o passado de um JK arremessando a nação rumo ao
futuro. A partir da década de 80, o país degringolou-se. A corrupção do
meio político e empresarial, antes tímida e cautelosa – não impactante
no processo de desenvolvimento – agigantou-se e alastrou-se em todos
os segmentos e esferas estatais... Cristalizou-se a cultura da “ladroagem”,
drenando recursos vitais que deveriam ser aplicados em prol do povo,
mormente na emancipação das categorias em estágio de miserabilidade.
Nesse quadro de degradação, alguns entendem, equivocadamente,
que Segurança Pública abrange toda a Defesa Social. Não! Apenas uma
parcela que atua integrada. Defesa Social é o todo das “políticas estatais”,
que visam ao bem-estar social: condições de vida digna, emprego, moradia,
saúde, segurança, educação... E esta – a Educação! – representa, sem
dúvida, o cerne da Defesa Social. De sua estruturação sólida e responsável,
erigindo a Escola Integral, lança-se a “pedra” do país do amanhã.
No Brasil em particular, onde o crime organizado, regido pelo tráfico
de tóxico, domina as regiões urbanas mais carentes ou aquelas que vivem
na miséria, a Escola Integral, de qualidade e obrigatoriedade de frequência,
constituiria instrumento estratégico importante por três aspectos: (1) atuaria
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como fator de alívio econômico às famílias de baixa renda; (2) impediria
a livre ação do tráfico na sua política perversa de catequizar crianças e
adolescentes para o crime, enfraquecendo-o e (3) contribuiria para a
formação de cidadãos úteis, alfabetizados e moralmente bem constituídos.
O Poder Político e todos aqueles do topo (elite) precisam “acordar”.
Extinguir essas mordomias que causam repulsa (extravagantes
compensações financeiras, automóveis individuais, motoristas,
funcionários em excesso etc). Aqueles que, atrelados no egoísmo, só
visam falcatruas e avanço sobre o erário público, deviam repensar a
vida, voltar seus olhares e suas mentes para os desvalidos e miseráveis.
Vamos investir em Educação de Elevada Qualidade – leis direcionadas,
escolas bem instrumentadas, professores responsáveis e valorizados...
– numa rede de Escola Integral que acolha todas as crianças dos bairros
periféricos e favelas. Apliquemos um golpe mortal no “crime organizado”.

ESCOLA INTEGRAL

Noneto nº 145 — Soneto 6882

Antigamente, os pais nos davam base:
Educação do berço, bem dosada;
saber na Escola, noutra boa fase
fez do Brasil, a Pátria mui amada.
Infelizmente, o tempo passa e quase
toda família sofre pela estrada
bem tortuosa e sonha nesta frase:
— Tempo Integral, precisa de uma fada!
Nos prós e contra, avanços? Sim, virão;
aprendizagem? Pede um bom Ensino:
— Ter qualidade, novas Leis trarão.
A Formação dos Mestres pede Luz!
Sabedoria busca o Eu-Divino:
— Pedra lançada, nova ação conduz.
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CRIME ORGANIZADO → ESTRUTURA DOMINANTE
Klinger Sobreira de Almeida

De tempos em tempos um presídio brasileiro amanhece coberto
de cadáveres. A superlotação somada à guerra entre facções criminosas
pelo domínio do tráfico costuma ser o disparador dessas matanças.
(ISTOÉ, 05Jun, Reportagem MASSACRE ANUNCIADO, p. 42/43)).
26-29/Maio/19. Massacre orquestrado em quatro presídios de
Manaus: 55 detentos assassinados com requintes de crueldade.
Grande parte dos presídios estaduais constitui morada dos
comandos do “Crime Organizado”, e deles partem as ordens: assaltos
a bancos, ataques a repartições públicas, incêndios em veículos de
transporte, eliminação de policiais etc.
Estabelecimentos penais, ou “universidades do crime”,
recepcionam neófitos que se misturam aos mestres num processo de
catequização. Criado o enlace, voltam, rapidamente, às ruas (graças
às benesses da execução penal!), na condição de mandatários dos
chefões da criminalidade. Alavancam-se na delinquência. Sentem-se
heróis. Desfilam armados – fuzis ou metralhadoras de alta potência
– dominam as comunidades, e atacam sem contemplação, praticando
barbaridades de toda ordem.
O “Crime Organizado”, hoje dispondo de um “exército de
delinquentes”, teve começo com o Código de Execução PenalCEP/1984, que criou direitos inviáveis para os internos. Estes, sempre
esquecidos dos deveres, passaram a exigi-los, afrontando os carcereiros
e assumindo os presídios.
Na sequência do CEP, outras disposições legais, ignorando
a segurança social, engrossaram os benefícios. Emergiu, então, a
CF/88, demagogicamente cognominada “Cidadã”, que consolidou o
“Império da Bandidagem”.
Quando os órgãos de repressão, em esforço de inteligência
e persistência, conseguem bloquear os magnatas, condená-los e
levá-los à prisão, acontece o paradoxo. Eles controlam os presídios,
e a administração é impotente para contê-los. Vêm as “guerras de
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facções” e os massacres. Concomitantemente, os “soldados do
crime”, na orgia da soltura, investem contra a sociedade: roubando,
assassinando, estuprando...
A ligação do condenado de alto escalão com o exterior se faz sem
maiores entraves: visitas íntimas; posse de celular facilitada... No bojo,
a cultura da corrupção.
Delinquentes primários e outros, mesmo com reincidências de
gravidade, são apenas passageiros na prisão. As válvulas de escape são
inúmeras: unificação das penas; protelações recursais que retardam o
“trânsito em julgado”; progressão liberal das penas; saídas facilitadoras de
fugas e/ou práticas delituosas; liberdade provisória extensa e inconsequente;
fim da prisão preventiva obrigatória para crimes graves etc.
Enquanto a sociedade sofre os efeitos da violência, os policiais
(patrulheiros, investigadores...) atuam tenazmente, esgotam-se...
Porém, veem-se como “enxugadores de gelo”. Desabafos frequentes: “a
quinta vez que prendo esse rapaz em flagrante, e já está solto novamente”;
“não adianta prender, logo é solto e continua roubando”...
Paradoxal: nas últimas décadas, à proporção que a legislação penal
se tornou complacente e tolerante em relação ao crime, ao criminoso
e à criminalidade, ensejando a exacerbação da violência e a edificação
do “Crime Organizado”, o interesse social foi sendo desprezado, a
segurança pública fragilizou-se, a polícia foi “demonizada” por uma
falange de ingênuos e/ou de fanáticos ideológicos de má fé.
Realidade incontestável: o bandido tornou-se um “soberano”. Apesar
das evidências de autoria, e ainda que preso em flagrante, é tratado de
“suspeito” por toda a mídia. Se assaltante contumaz, ou covarde e iterativo
estuprador (autêntico perigo social!), não pode ser reconhecido pelas
futuras e potenciais vítimas; vira as costas às câmeras de televisão ou
esconde o rosto com a camisa. A proteção ao marginal e sua família é
sagrada, porém, a vítima despojada, ou morta, e/ou sua família, ignorados.
“O tempora! O mores!”, indignado, diria Cícero, se hoje vivesse.
Se à bandidagem tudo, ao protetor da sociedade – o Policial – o
rigor da lei. Este tem, não raras vezes, o “Auto de Resistência” colocado
em dúvida, o que o inibe no combate ao facínora. Se agir como deve agir,
resultando a sucumbência do ofensor, vem a prisão, apreensão de armas,
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afastamento do serviço e rol de embaraços na carreira... Recentemente,
um jornal mineiro, em face do episódio paulista (Polícia impediu, na
madrugada, explosão de banco, matando 11 bandidos com potentes
armas de guerra, e prendendo 4), afirmou, em editorial, que houve
chacina, porque nenhum policial fora ferido (raciocínio absurdo!).
Reina a inversão de valores! O que fazer para desmoronar a
Estrutura Dominante do “Crime Organizado”?
Eis a grande questão! Cabe ao povo exigir a resposta da Classe Política.

CRIME ORGANIZADO-ESTRUTURA DOMINANTE
Noneto nº 150 — Soneto 6888

Muitos presídios formam seus detentos,
fazem Comandos:_Presos são Chefões;
a corrupção existe e traz lamentos,
com violência criam mais facções.
A Segurança passa maus momentos;
o Militar pratica mil lições...
Impunidade põe processos lentos;
tantos Direitos negam rol de ações.
A Delação reduz pena presente,
comprova o crime: — Réu promete agir!
Cabe ao Juiz, rigor da lei vigente.
País inteiro quer mudar rotina:
— Só cabe ao POVO novas Leis pedir.
Organizado, o Crime faz chacina.
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MALEDICÊNCIA → EFEITO BOOMERANG
Klinger Sobreira de Almeida

“Calarei os maldizentes continuando a viver bem; eis o melhor
uso que podemos fazer da maledicência.” (Platão)
“Maledicência – semeadura de dúvida e discórdia – consiste
no hábito, cultivado por indivíduos de baixo nível consciencial,
de “enxergar” o próximo pela viseira do mal. A inveja, uma das
características do egoísta, é sua fonte primária.
O maledicente, ou maldizente, satisfaz-se, tal qual o urubu ao
devorar carniças, intrigando, injuriando, caluniando, difamando...
Via de regra, não assiste a prática do suposto mal que, em surdina ou
ostensivamente, propaga. Apanha e deglute boatos por “ouvir dizer.
Tira ilações levianas de comportamentos que lhe parecem anômalos.
Inventa, fantasia ou engendra situações mentais hipotéticas em relação
ao outro. Acresce e agiganta fatos difusos para detratar. Adora factoides
que possam destruir o semelhante. É uma mente doentia, às vezes
afetada por ideologia fanatizadora.
A maledicência prospera tanto nas camadas sociais inferiores
como nas chamadas elites. Possui nichos na família, vizinhança, escola,
trabalho, igreja, caserna, partidos políticos, associações etc... Emerge
e expande-se em ambientes turbados pela ausência de amor, coesão e
harmonia, agudizando desconfiança, rivalidades estéreis e desequilíbrio
psíquico em indivíduos emocionalmente frágeis.
A tessitura de maledicência pode infernizar vidas; provocar
separações conjugais, conflito de vizinhos, depressão em pessoas
atingidas, suicídios e malefícios de toda ordem. Dos tempos de polícia,
muitas lembranças de problemas que desaguavam nas Delegacias, e
a origem: maledicência. Uma delas: o marido enciumado matou a
esposa honesta, uma bela mulher, julgando-a infiel; tudo nascera da
inveja em rodas de boteco, quando alguns ébrios habituais atribuíramlhe a condição de “corno”.
Hodiernamente, acompanha-se um festival de maledicência que
vem do “alto escalão da pseudointelectualidade”, ora ultraesquerda, ora
ultradireita. Neste viés, certo “escritor/fantoche”, brasileiro residente nos
EEUU, que se reputa filósofo e guru dos atuais detentores de poder, baseia
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seu discurso em ofensas gratuitas a autoridades e personalidades que não
se alinham à sua “cartilha”. No polo oposto, a Presidente de determinado
partido faz da maledicência seu ritual de ataque aos opositores.
A história e a própria experiência de vida evidenciam que os
semeadores de maledicência podem alcançar objetivos destruidores
imediatos. Podem regozijar-se em assistir o efeito do mal que causaram.
Porém, a vida é um enigma decifrável. Quem faz o mal recebe o mal. Todos
os maledicentes que se altearam na história, tiveram problemas terríveis
ou fim melancólico. Também, aqueles, que conhecemos, obtiveram
retorno pessoal ou familiar indesejável. A maledicência foi, raspou o alvo
e retornou, fuzilante, ao ponto de origem (efeito boomerang).
Os maldizentes, na linha de Platão, sempre tiveram o repúdio dos
homens de bem. O Escritor e Médico Neurologista Antônio Austregésilo
– 1876/1960 – estudioso da mente humana, retratou-os nesta síntese:
“Os maledicentes pensam envenenar a humanidade: envenenam-se a
si mesmos. A inveja aflige-lhes os dias, o desânimo completa-lhes a
existência. Por fim, eles é que se tornam sofredores.”

MALEDICÊNCIA

Noneto nº 146 — Soneto 6882

Quem produz mal, provoca inveja e dor;
receberá o mal por ter viseira;
mente doente, em nada vê amor;
tira ilações, difama a vida inteira.
Maledicência é o alvo e causa horror;
com seu veneno espalha pura asneira;
sabe ofender, ataca sem sensor,
julga infiel qualquer mulher parceira.
Rivalidade busca o polo oposto,
não quer saber aonde está essência;
possui condão que vai gerar desgosto.
Quem quer o BEM, semente vê nascer,
perdoa ofensa e age com prudência.
Maledicente faz alguém sofrer.
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LEGISLAÇÃO PENAL → DESPREZO À VIDA HUMANA
Klinger Sobreira de Almeida

31Mai19, Brasília. Rosana e Kacyla matam a facadas e esquartejam
o filho desta – 8 anos. Presas em flagrante quando tentavam dar sumiço
em partes do cadáver.
09Jun19, S. Paulo. Pai e mãe do ator Rafael, em missão de paz,
vão à residência da mãe da namorada, explicar-lhe que o jovem era
uma pessoa de bem e tinha as melhores intenções. Cupertino, pai da
namorada, que fora convidado, entra na residência e atira nos visitantes:
Rafael e os pais. Estes, indefesos, tombam mortos.
15Jun19, Sete Barras/SP. Dona de casa, 25, assassinada com três
tiros no rosto. Wanderléia Santos teria combinado levar salgados na
festa junina para crianças. Por alguma razão, levou um bolo, o que
provocou discussão com o coordenador do evento, Nelson Bueno,
47. Este foi ao seu carro, pegou uma arma de fogo e matou a indefesa
mulher que estava acompanhada de quatro filhos: 8, 6, 4 anos e um
bebê de 10 meses.
Esses tipos de matança – homicídios estarrecedores! – têm sido comuns.
Vivenciei, nos tempos de polícia, uma legislação penal que
valorizava a vida humana. Nos crimes em que fosse cominada a pena
de reclusão por tempo igual ou superior a dez anos, a prisão preventiva
era obrigatória. Tratava-se com cautela, tendo em vista a defesa social,
a questão da liberdade provisória. Rigidez na execução penal.
Os tempos mudaram! O Código de Execução Penal/1984
contemplou uma liberalidade incompreensível. A CF/88, consagrando
direitos que serviram de base para leis posteriores altamente
condescendentes, lastreou o incentivo à delinquência. Resultado:
implantação do crime organizado, dominando regiões urbanas e
presídios; avalanche do tráfico de drogas; intensificação do contrabando
de armas de alto potencial ofensivo... Hodiernamente, mata-se sem
contemplação: os assaltos com morte (latrocínio) são frequentes;
questiúnculas de vizinhança terminam em assassinato... A eficácia
punitiva é distante ou nunca chega, o que estimula mentes doentias.
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Eis dois exemplos significativos.
22Ago2000, jornalista Pimenta Neves mata com tiros nas costas,
sua ex-namorada. 13 dias depois é preso, mas, Mar/2001, posto em
liberdade para aguardar julgamento. Condenado a 19 anos, 2006,
continuou livre até maio2011, quando STF negou último recurso.
Set13, ganha o regime-semiaberto. Fev19, regime aberto.
Fev2005, estrada rural/Pará, missionária norte-americana,
Dorothy Stang, 73 anos, uma “santa” dedicada a trabalhos pastorais
na região, desde 1970, foi assassinada por pistoleiros pagos. Seis tiros!
Morte covarde e inexplicável! Repercussão mundial. Mandantes e
executores condenados, mas, em progressão de pena, já saíram do
regime fechado. Como diz o jornalista Boris Casoy: é uma vergonha!
A legislação, valorizando a bandidagem, fez do “matar o
próximo” uma banalidade. Enquanto isto, os institutos de proteção aos
delinquentes abundam: audiência de custódia; unificação das penas;
amplitude liberal da progressão das penas... Não há mais temor de
responsabilização; as frestas de escape para os homicidas são inúmeras.
Se preso por algum tempo, as benesses são tantas que facilitam o
domínio pleno dos presídios, de onde partem ordens para a ruptura
iterativa da ordem pública.
A sociedade brasileira está saturada. Estarrecida com o status de
tolerância concedido à delinquência violenta.
Antes que seja tarde demais, parece-nos a hora de dizer “um
basta”. Os congressistas precisam acordar e recompor a legislação penal
de forma a valorizar a Vida Humana, esta dádiva de Deus.
Quem mata para assaltar, ou para resolver problemas pessoais,
inclusive de cunho passional, deve sentir o rigor da lei. A pena de
prisão será imediata e prolongada, não pode ficar sujeita a protelações
legais, como ocorre atualmente. Somente assim, as “mentes doentias”,
propensas a eliminar o próximo, sentirão receio de matar; hesitarão no
momento de puxar o gatilho ou dar a facada mortal.
Vamos criar um clamor nacional, uníssono e forte, em prol da
Vida Humana.
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LEGISLAÇÃO PENAL

Noneto nº 152 — Soneto 6894

Uns prisioneiros ganham seu favor;
na punição, as leis são mal cumpridas;
o povo pede “um basta” e faz clamor;
a bandidagem solta tira vidas.
Crimes diários causam grande horror;
nos latrocínios, pena tem medidas;
morosidade traz vergonha e dor;
regime aberto segue normas lidas.
Quem mata e assalta pelo crime é preso
mas o dinheiro compra toda a essência
de liberdade e põe país surpreso!
Estarrecido, o mundo quer mudar!
Legislação Penal requer urgência.
Direito Humano sempre está a “apelar.”

DEVER DO ESTADO → RETOMAR
COMANDO DOS PRESÍDIOS

Klinger Sobreira de Almeida

“Os 28 sequestros registrados em Minas pela Delegacia
Antissequestro do Estado entre janeiro e junho deste ano foram
coordenados por detentos da penitenciária Nelson Hungria, em
Contagem...” (O Tempo, p. 31, 13/06/19).
A maioria dos presídios brasileiros, mormente os estaduais,
transformou-se em QG do crime organizado. Do interior dos
estabelecimentos partem as ordens para assaltos, sequestros, assassinatos,
ataques a Delegacias/Quartéis de Polícia, destruição de equipamentos
essenciais, incêndios de veículos e outros delitos de gravidade.
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Quem determina essas barbáries? São os administradores de fato
dos presídios: os líderes da delinquência. Aqueles que as forças policiais,
com base em inteligência, esforço, dedicação e risco, conseguiram
capturar e entregar à justiça.
Recolhidos aos presídios, os líderes gozam das benesses da
legislação condescendente: intensa circulação interna; visitas em
excesso, inclusive as de natureza íntima; convívio estreito com neófitos;
comercialização de tóxicos; fragilidade do sistema de segurança;
teias de corrupção... Erigiram um canal amplo e desobstruído de
comunicação: abundância de celulares e carregadores; entrada e saída
de bilhetes etc.
G1. globo.com/rs/rio-grande-do-sul: de 2015 a 2018, foram
apreendidos 38.981 celulares nos presídios gaúchos. Isto é uma
amostragem do que ocorre, com intensidade, em todas as Unidades
Federativas. Os aparelhos adentram por estratagemas diversos,
via visitantes, arremessos do exterior etc. Como painel de fundo,
a gangrenosa figura da “corrupção”. Meios para emissão de ordens e
orientações nunca faltam aos líderes.
Quem executa as barbáries determinadas pelos “comandantes”
dos presídios?
Se, de um lado, as vulnerabilidades do sistema de execução penal
tornaram os presídios QG do crime, de outro, ensejaram a criação
dos “exércitos de soldados da delinquência”. Tropas constituídas de
jovens que, nas ligeiras, mas inúmeras, passagens por prisões, foram
catequizados e instruídos. Antes amadores e bisonhos, retornaram
profissionais competentes da seara delituosa. Muitos, quando
capturados em flagrante, usam essa “ficção de controle” denominada
“tornozeleira eletrônica”.
Na ambiência social externa aos presídios, esses tenebrosos
“exércitos” organizam-se hierárquica e funcionalmente. Existem
“comandantes”; estado-maior de planejamento logístico e operacional;
empresas estruturadas funcionam como fachada legal para lavagem de
dinheiro e viabilização do tráfico internacional de armas e drogas.
Geografia atual do crime organizado: firme, sólido e dinâmico. A
exemplo do México, já deu sinais de infiltração politica, via processo
eleitoral. Apesar de alguns reveses diante das arremetidas da Polícia e
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do Ministério Público – instituições que nunca esmorecem – a estrutura
não se abala; vive sob a égide da CF/88, plena de disposições benéficas
ao infrator, e uma legislação penal complacente.
Alguns países do “Terceiro Mundo” já tiveram experiências
danosas com a tolerância excessiva ao crime organizado, que se
assenhoreou de regiões e infiltrou-se nos poderes nacionais. Em 2014,
chamei a atenção para uma tragédia mexicana:
“Estado de Guerrero. Estudantes da escola de Ayotzinapa
protestam na cidade de Iguala. A mando do Pref. J L Abarca e sua mulher
Maria de los Ángeles, visando exemplar contra futuras pretensões a
protestos, a polícia desceu o cacete nos estudantes e prendeu 43 deles,
entregando-os aos traficantes que dominam o nefando, mas altamente
rentável comércio.” 2019! Os pais estão à espera das cinzas de seus
filhos, queimados por traficantes que, politicamente, dominavam a
região da chacina.
Em suma, impõe-se à nação acordar para conter os desmandos
da violência criminosa. Precisa trabalhar nas raízes que permitem
a expansão delinquencial, conforme temos, iterativamente,
expressado em nossas crônicas de alerta. V. g, no tema LXXXVI,
focalizamos que o cerne da solução encontra-se no viés da Educação
Integral. Porém, medidas imediatas devem ser adotadas como
terapêutica de emergência.
Medida Primordial: RETOMAR O COMANDO DOS
PRESÍDIOS. Esta ação é DEVER DO ESTADO. Responsabilidade
compartilhada dos Poderes da República: Executivo, Legislativo
e Judiciário. Não apenas na esfera da União, que, embora detenha
a responsabilidade principal, não pode prescindir da atuação das
Unidades Federativas, administrando eficiente e eficazmente os
estabelecimentos penais.
Retomado o comando dos presídios, dar-se-á o primeiro passo
na contenção da criminalidade violenta e organizada. Conscientizados
os Poderes da República, certamente ações táticas e estratégicas serão
desencadeadas. Esperança!!!
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DEVER DO ESTADO-RETOMAR COMANDO DOS PRESÍDIOS
Noneto nº 153 — Soneto 6903

Presídio é questão geral vencida!
Condescendente Lei contém protestos.
Organizado, o crime é sem medida,
com proteção; efeitos são funestos.
Ineficaz, a ação penal cumprida,
pede reforma, até em locais modestos;
salubridade, sem respeito à Vida,
más condições; os presos são inquietos.
Circulação interna é bem intensa.
Armas e drogas chegam, sem guarida;
a corrupção existe, em força imensa.
Cabe ao Sistema ver que está errado!
A solução viável tem saída:
— Presídio deve ser Dever do Estado.

GRANDES FEITOS → GRANDES HOMENS
Klinger Sobreira de Almeida

“Há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos.
Mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos se
sintam grandes.” G. K. Chesterton – Poeta/Filósofo/Escritor – Inglês
Entende-se por Grandes Feitos o “fazer acontecer” no seio das
comunidades ou instituições (micro ou macro), que resulte na elevação
e realização do ser humano, através da edificação da justiça social,
alívio ao sofrimento, respeito à sua dignidade... Quem “faz acontecer”
são os Grandes Homens.
7,6 bilhões de individualidades! Imensidão numérica. Não há duas
iguais. Cada Alma, na sua marcha cósmica, dispõe de um perfil singular:
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matriz sem filial. Todos compondo a humanidade que ascendeu, de
forma fabulosa, em Nível de Conhecimento (ordem intelectual), mas
claudica em Nível Consciencial (ordem moral).
Pela ótica da teoria do QI (Quociente de Inteligência) e QE (Quociente
Emocional), abordada nesta série: tema XL, há um ascenso em descompasso.
Na maioria das vezes, o indivíduo, atrelado aos valores do Ter, sobe
vertiginosamente em QI, mas permanece lento, ou mesmo estagnado, em QE.
Homens de alto QI e baixo QE são encontrados em todos os
segmentos de atividades, desde as mais simples às mais complexas.
Provocam danos, pois se guiam pelo egoísmo, ambição desmedida por
bens materiais, honrarias, poder etc. Não hesitam em mentir, subjugar,
destruir, corromper, roubar, matar...
Se a esfera de influência dos altos QI/baixos QE é diminuta, os
estragos são menores. Porém, se alcançam elevadas posições, os danos
extrapolam. Tivemos exemplos marcantes na política mundial: Hitler,
Stalin, Pol Pot e seus sequazes do Khmer Vermelho... No âmbito
brasileiro – seara político/empresarial – eles atuaram. Vide onda de
corrupção que quase destruiu a Petrobrás, degradou empresas públicas,
áreas de infra-instrutora etc. Estes são os Pequenos Homens, grandes
em bens e poder, mas de estatura moral rastejante.
Na lição dos mestres maiores, quando os vetores QI e QE ascendem
sem maiores descompassos, o Ser Humano caminha em interação
com a lei regente do universo: o AMOR. Dependendo da intensidade
interativa, alcança o patamar da Sabedoria. Das tribos às nações,
encontram-se sábios. Estes construíram instituições; mantiveramnas. Desestruturaram regimes escravocratas. Quebraram paradigmas
obsoletos. Mobiliaram atividades humanas diversas: educação, ciência,
política, artes, economia... Os nomes estão insculpidos no Panteão da
História: Péricles, Sócrates, Moisés, Buda, Jesus Cristo, Leonardo Da
Vinci, Isaac Newton, Pasteur, Churchil, Franklin Roosevelt... No Brasil,
tivemo-los: Zumbi, Tiradentes, Frei Caneca, José Bonifácio, Barão
de Mauá, Duque de Caxias, Gen. Osório, Castro Alves, Rui Barbosa,
Carlos Gomes, Oswaldo Cruz, Guimarães Rosa, Juscelino Kubitschek...
Por que nossas comunidades ou instituições – por menores que
sejam – existem e cumprem seu papel social? Porque tiveram, ao longo
da história, homens que as preservaram e as desenvolveram via Grandes
Feitos. É nosso dever, geração herdeira dos legados, reverenciar a
memória desses Grandes Homens.
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GRANDES FEITOS-GRANDES HOMENS
Noneto nº 148 — Soneto 6885

Mestres maiores! Gestos são de Rei?
Elevação moral, valor bem denso:
os paradigmas quebram para a grei,
sem egoísmo, geram bens propensos.
Todo indivíduo tem vontade, eu sei;
nas atitudes más, rastejam tensos,
corrompem, roubam, matam contra a Lei;
degradam tudo, danos pedem lenços.
Os grandes feitos pedem Ser e Ter
papel social por bem, justiça faz,
quem tem poder consegue o mal reter.
No Panteão da História, o povo diz:
_Lei do Universo rege Amor e Paz.
Nos Grandes Homens há o perfil matriz.

EGOÍSMO → VIDA PERDIDA
Klinger Sobreira de Almeida

“O valor do homem é determinado, em primeira linha, pelo grau e
pelo sentido em que se libertou de seu ego.” (Albert Einstein) – “O egoísmo
é um edifício, cujas janelas e portas estão sempre escancaradas para que
toda espécie de iniquidades entre na alma humana.” (Helena Blavatsky)
O Ego, num entendimento simples, é o “Eu Vulgar”. Elemento
psíquico, sempre ativado, que enseja ligação/interação com todas as
circunstâncias que cercam o indivíduo: reais e concretas; tangíveis
e intangíveis; palpáveis e abstratas. A natureza do liame Ego x
Circunstâncias, resultante de anseios, sonhos, desejos, realizações e
conquistas, desenha os contornos da personalidade.
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Na travessia terrena – momento da trajetória cósmica da alma – o
Ego é necessário. Contudo, não é o dono; senhor que impõe o rumo.
Funciona como instrumento subordinado ao Livre-Arbítrio, uma das
potências da Alma, ao lado do Pensamento e da Vontade. Atrela-se ao
“Eu Superior”, consciência elevada, detentora da luz que direciona na
viagem infinita. Este, sim, o Senhor.
As circunstâncias do mundo são tentadoras, inebriantes: poder,
títulos, riquezas, glórias... Fascinam e atraem. A alma, que ainda
capenga em nível consciencial (ordem moral rastejante!), torna-se
presa fácil; enreda-se no torvelinho dos bens ilusórios. Ocorre, então, o
fenômeno do Egoísmo ₌ Ego inflado.
O indivíduo de Ego inflado ao máximo – Egoísta exacerbado –
considera-se o centro. Vivencia a volúpia do prazer que os sentidos
proporcionam. Todas as benesses lhe pertencem. Não reparte nem
compartilha. Quando enfeixa o poder, encarna a tirania. Riquezas vão sendo
acumuladas ilimitadamente. O próximo ignorado, salvo para exploração
ou opressão. Adora títulos e glórias. Julga-se invencível e imortal.
O Egoísta, conforme a enormidade da inchação do Ego,
caracteriza-se pelo orgulho, prepotência, arrogância, deslealdade,
covardia, ganância, inveja, embuste, mentira, luxúria... Nas ondas da
ilusão, é capaz de todas as maldades, iniquidades, vilanias... Ainda
recentemente, o povo brasileiro, graças ao percuciente e louvável
trabalho da Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Criminal,
assistiu ao desafivelar das máscaras de grandes políticos e empresários
corruptos, que se apresentavam travestidos de líderes condutores,
enquanto defraudavam e “roubavam” numa voragem incontida.
Egoístas em grau elevado! Escravos do Ego!
A questão primordial, que todo indivíduo deveria internalizar,
consiste na fugacidade da travessia humana – a Vida. Desde o
nascimento, só uma certeza – menos tempo ou mais, nos limites do
finito! – a exaustão do corpo. A “morte” virá inexoravelmente. A alma
libertar-se-á.
Corpo inerte, sem vida! Voo rumo aos páramos incognoscíveis!
Nada se conduz dos bens terrenos: nem materiais acumulados, nem
ornamentos de vaidade ou poder. O Egoísmo, cultivado por cegueira
moral, propiciou uma caminhada terrena de oportunidades perdidas
para ascensão da alma. À esteira, permaneceram os débitos resultantes
das condutas fora do padrão de “amor ao próximo”.
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EGOÍSMO-VIDA PERDIDA
Noneto nº 148 — Soneto 6886

Entendimento simples:_Eu Vulgar,
com livre-arbítrio cego, segue atado,
por ser escravo, nada pode dar,
vida perdida tem seu ego inflado.
Dos bens terrenos, nada vai levar
fama e riqueza ficam no passado.
Exausto o corpo, morte vê chegar!
Eu Superior liberta o ser amado.
À esteira, alma ascende nova etapa;
libertação ocorre por Amor...
Pura ilusão finita em nada escapa.
A corrupção, progresso não produz,
tira o poder; vaidade sem valor...
A travessia humana à paz conduz.

COMPETÊNCIA → ÊXITO PROFISSIONAL
Klinger Sobreira de Almeida

Para alcançar êxito na seara das atividades humanas – trabalho, do
braçal ao de mais elevada intelectualidade – a “Competência” constitui
fator primordial. Sem esta, o agente não obterá resultados desejáveis,
ou fracassará no decurso da tarefa/missão.
Como se compõe o conceito de Competência pela ótica das
atividades humanas?
Conhecimento! Eis a primeira variante de quem se propõe a
desincumbir de uma missão, tarefa, ofício ou executar um trabalho.
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Conhecer o que se pretende fazer é fundamental. Adquire-se o
conhecimento pela aprendizagem, ou pela prática com um mestre, ou
pela experiência... É saber! Não estático. Conforme o ramo, exige-se
contínua atualização, aperfeiçoamento etc.
Há pessoas que conhecem, mas não conseguem operacionalizar
o saber. Ostentam muita teoria. Na prática, uma nulidade. Então, a
segunda variante.
Habilidade! Consiste na aptidão para operacionalizar o
conhecimento. Dizia Camões: “A disciplina militar prestante aprendese na prática: vendo, fazendo e pelejando...”. O teórico que vive só de
elucubrações sem “beijar a poeira da estrada” é um inútil: sonha, idealiza,
fantasia, mas não produz. Pensamento e Vontade: potências da alma –
que levam à ação. Ao saber, impõe-se a capacidade de operacionalizálo; estabelecer o modus operandi eficiente rumo à eficácia.
Atitude! Entendida como a maneira de ver a vida e com ela
relacionar-se. Terceira variante que fecha o triângulo – CHA:
Conhecimento pleno, Habilidade incontrastável e Atitude positiva. Eis
a composição do conceito de Competência.
Há indivíduos que se norteiam por atitudes negativas diante dos
fatos, circunstâncias e relacionamento com o próximo. V. g., “o bom da
vida é aproveitar o máximo possível: esperteza e fingimento”; “ludibriar
o próximo, dissimular...”; “sou um oprimido, não adianta trabalhar”; “a
vida é uma vale de lágrimas”; “uns nascem ricos, outros com destino da
pobreza”; “melhor é deitar, que as provisões nos chegam” etc.
Por esse norte egoísta – pessimismo, hipocrisia, cinismo,
covardia... – mesmo tendo Conhecimento e Habilidade, a rota do
fracasso desenha-se no horizonte.
Todavia, existem aqueles que veem a vida por uma ótica de luz:
atitudes positivas. V.g, “a vida é uma dádiva divina”; “a vida é uma
travessia que leva à ascensão cósmica”; “o trabalho é uma lei da natureza’;
“sempre procuro identificar o melhor de cada pessoa, situação ou coisa”;
“busco criar à minha volta um ambiente de harmonia”; “pensando
positivamente e atuando com vontade, posso construir um mundo
melhor”; “crescer e contribuir para o crescimento de meu próximo,
pois somos irmãos”; “Deus me deu força e talento para, trabalhando,
construir, inovar...” etc.
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Estes têm o Altruísmo como Estrela-Guia. Cultivam a fé no
destino humano; irradiam luz e otimismo. Lastreados no Saber e na
Habilidade, constroem o mundo, independente do campo de missão:
seja o trabalho braçal de limpeza ou de ajudante nas edificações; seja
a liderança em missões estratégicas. A humanidade, em sua trajetória
evolutiva, necessita dos exitosos profissionais: aqueles que têm
Competência/CHA.

COMPETÊNCIA

Noneto nº 154 — Soneto 6919

A vida é dom de Deus que tem Poder
rumo à ascensão ao TODO universal;
conhecimento é o fruto do saber
que a teoria pede ação total.
Habilidade é útil, por trazer,
certa, a potência d´alma, com moral,
pede eficácia; em paz produz prazer
e liderança para agir normal.
Norte egoísta vai seguir sozinho!
Todo otimista busca o que é verdade...
A Luz Divina mostra o bom caminho.
O ser humano põe missão na história
que o pessimista faz de má vontade...
A Competência é lei que traz vitória.
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ELEVAÇÃO DO PENSAMENTO → É POSSÍVEL
Klinger Sobreira de Almeida

“A Mente pode ser transmutada de estado em estado, de grau
em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em
vibração.” – O Caibalion
Pensamento, raiz do potencial da Alma, é o início. A Matriz. O
Gerador. A chave da vida. Anuncia-se à Vontade. Impõe-lhe, conforme
a natureza do processamento mental, o rumo e a dinâmica. Se positivo,
para frente e para o alto – construção; se negativo, estagnação, ou
descida – passividade, ou destruição. Correta a assertiva semeada em
mensagens iluminadas: o Ser Humano é aquilo que ele pensa.
O viajor terrestre, dotado de pensamento positivo, mesmo que
tenha pela frente sítios adversos, ou tropeços, jamais se entrega ou foge
à luta. Tem consciência da força cósmica que o anima: se quero, posso;
sou aquilo que penso; delineio meu destino; aproveitarei a oportunidade
da vida para ascensão... Alcançando êxitos, e bafejado pelas benesses,
não se deixa iludir por atrações ilusórias. Foca sua caminhada pela luz
da humildade e altruísmo. Reconhece no próximo seu irmão. Tornase construtor de um mundo melhor. Atua em consonância com a lei
regente do universo: O Amor.
O mesmo não ocorre com aquele que, escravizado por egoísmo
exacerbado, cultiva pensamentos distorcidos: baixeza e destruição.
Age, na maioria das vezes, como um “maniqueu cego”: onde está o
mal, enxerga o bem, e vice-versa. Suas pseudovitórias – guiadas pela
posse de riquezas, poder, honrarias e supremacia – não têm alicerce;
são castelos de areia, esboroam-se logo. É portador mental do oposto
ao Amor: O Ódio.
O Pensamento pode transmutar? Pode deixar as esferas inferiores
e ascender? Sim. Sobre ele atua uma potência poderosa: o Livre-Arbítrio
– que tem o condão de mudar, retornar, refazer, desfazer ou reverter os
rumos impostos à Vontade.
Todo indivíduo mau-caráter – contumaz em processo mental de
Ódio – é passível de um despertar interior. De repente, um insight, uma
lembrança de pretérito sublime, ou a mensagem impulsionadora, ou o
remorso de seus atos, ou um gradativo processo de encontro interior
por consequência de sofrimentos pertinazes, quedas...
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Saulo de Tarso constitui exemplo bíblico de reversão mental. A
queda na “Estrada de Damasco” foi o insight. O perseguidor tenaz
e cruel dos Cristãos tornou-se mensageiro da Boa Nova. O LivreArbítrio transmutou seu processo mental que redirecionou a Vontade.
O perseguidor desapareceu; deu lugar ao “Apóstolo Paulo”.
Na linha de reversão de Saulo, a história nos oferece muitos
exemplos. Também o dia-a-dia retrata casos de regeneração de
delinquentes habituais que, mesmo enfrentando resistências,
abandonam a senda do crime, metamorfoseando-se em cidadãos úteis.
Estes saíram do processo mental vicioso e encontraram o polo oposto.
O Livre-Arbítrio é substrato pessoal, inerente à Alma – essência
íntima de cada um. Faculdade de escolha ao longo da viagem cósmica.
Portanto, incompatível com imposição. Se o indivíduo, por rigidez
interior em certos hábitos ou arquétipos, não quiser abandonar as
trilhas maléficas de sua travessia humana, ninguém conseguirá mudar
seus conceitos e concepções. Ele é o dono de seu destino.
Para quem, numa vida equivocada, quiser transformar-se, o axioma
Hermetista em epígrafe constitui o método. A ELEVAÇÃO É POSSÍVEL.

ELEVAÇÃO DO PENSAMENTO
Noneto nº 155 — Soneto 6921

O pensamento é chave que abre à Vida;
potência da alma exala a Lei do Amor!
Se faz o BEM com Luz mental erguida
é um construtor; no mundo põe mais cor.
O pensador, com ódio, vê caída
toda a ilusão; o MAL provoca a dor;
a reversão oposta é luz perdida:
— O viajor transgride seu valor.
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A reflexão transmuta ação incrível.
CAIBALION deixou famoso ensino:
— Elevação da mente, ser possível.
A consequência traz vontade imensa,
com Livre-Arbítrio escolhe seu destino:
— O Ser Humano é o que ele pensa.

ESCRAVIDÃO → TORPEZA HISTÓRICA
Klinger Sobreira de Almeida

“Não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos
que foram escravizados.” Makota Valdina, Educadora, in ECOLÓGICO,
nº 105, 1ºMar18.
O Mestre dos Mestres, Jesus, deixou-nos, em suas mensagens,
revelações às vezes olvidadas: “Na casa de meu Pai há muitas
moradas...” – Jo 14:2
Allan Kardec ensina que as “moradas” se espalham no universo
indesvendável. Para fins didáticos, são agrupadas e classificadas em
diferentes categorias de mundos: (1) Primitivo; (2) Prova e Expiação;
(3) Regeneração; (4) Feliz; (5) Divino.
Os Espíritos, segundo o viés kardecista, acessam, ao longo da
trajetória cósmica, diferentes moradas em consonância ao seu grau
de adiantamento moral. A Terra encontra-se no Estágio de Prova e
Expiação, onde habitam, predominantemente, os calcetas: cumprimento
de provas e/ou resgate de débitos.
O planeta tem evoluído nos vetores Inteligência e Moral. Neste,
muito lentamente; naquele, o grande salto. Buscando um marco na
história, reportemo-nos ao “Êxodo dos Judeus” – 1.500 a.C. Os dois
vetores rastejavam. Daquela época ao hoje, a elevação do nível de
Conhecimento disparou; em contrapartida, o nível Consciencial
ascendeu de forma insignificante. As barbáries continuam: chacinas,
roubos, destruição. O egoísmo exacerbado oprime, corrompe e
mantém injustiças sociais...
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Escravidão – Ser Humano capturado e vendido como gado,
submetido a trabalhos atrozes e castigos cruéis – constituiu chaga
gangrenosa por séculos. Nações mais fortes submetiam outros povos,
eliminando parte e arrebanhando os válidos.
Nesse primitivismo moral, Roma deteve, por alguns séculos, a
hegemonia. Sempre o destino inglório dos vencidos: gauleses, germanos,
persas, judeus, egípcios... Sucumbido o império, vieram as grandes
descobertas e a emancipação europeia. A Escravidão, ao invés de
esmaecer, trocou de polo. Os escravos seriam os nativos da América ou
recrutados na África. Portugal, Inglaterra e Espanha foram os expoentes.
O Brasil recebeu a vergonhosa herança lusitana. Na contramão do
recuo europeu e norte-americano, incrementou-a. Fragilidade moral
das elites imperiais.
Entre os negros e os indígenas emergiram lideranças que, não
obstante a dura e covarde repressão, ousavam lutar pela liberdade.
O Quilombo de Palmares (Zumbi) e a Confederação dos Tamoios
(caciques Cunhambebe e Aimberé) configuraram exemplos repetidos
iterativamente, numa demonstração de inconformidade e resistência.
13Mai88! Princesa Isabel, regente do trono, assinou a Lei Áurea –
tardia e incompleta. Simplesmente libertava. A miopia das lideranças da
época não cogitou de indenizações nem de assentamento ou amparo aos
injustiçados. Explicação histórica: a elite imperial, regida pelos interesses
do latifúndio rural, não o permitiu. A República emergiu de inopino e,
atrelada aos vícios do regime substituído, nada fez para mudar.
Carregando o ônus da lassidão moral da minoria de privilegiados
(as chamadas elites dirigentes), a massa de libertos cresceu após
sucessivas gerações e foi conquistando espaços. Hoje, sem embargo de
algum preconceito enrustido, floresce uma população miscigenada:
negros, brancos, cafuzos, mulatos... A maioria, em face das políticas
públicas errôneas ou minadas pela corrupção desenfreada, permanece
na faixa da pobreza (alguns na miséria!), esperando o clarear das mentes.
A educadora Makota expressou-se adequada e acertadamente.
Não há descendentes de escravos. Todos nós descendemos de seres
humanos; alguns – índios, ou negros, ou vencidos, em determinada
etapa da marcha cósmica – foram escravizados por um segmento
populacional em que havia o predomínio de Espíritos atrasados
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moralmente. Estes, não obstante pudessem ostentar elevada inteligência,
cultivavam valores horripilantes, inclusive essa torpeza insculpida na
história: a Escravidão.
Na era atual, em que o planeta, consoante a vertente Espírita,
caminha para o estágio de mundo de regeneração, a ESCRAVIDÃO
→ Torpeza Histórica, certamente, perdeu-se na poeira do tempo. Não
cabe ficar a remoê-la, fomentar revolta, erigir artificiais divisões. Ela
é passado, e passado é morto. Sigamos em frente, e para o alto, sob a
regência da Lei do Amor.
Somos todos descendentes de seres humanos – almas em marcha
cósmica – iguais em dignidade, direitos e deveres.

ESCRAVIDÃO

Soneto 6924 com Noneto nº 156

A escravidão deixou-nos triste herança,
vergonha em chaga, sangra por horror;
a servidão na história traz lembrança,
na expiação ou prova cumpre dor.
Na própria Bíblia há luta por aliança;
fuga de hebreus, judeus: razão, valor.
A hegemonia pelo mundo avança:
— Quem tem Poder exige mais rigor.
Na contramão, sem medo de lutar,
surgiu Zumbi e Caciques, na opressão...
A LIDERANÇA, um laço soube atar.
Sem descendente... escravos ao labor,
escravizados, clamam por razão:
Somos iguais! Seguimos Lei do Amor.
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IRA → TRILHA DO CAOS
Klinger Sobreira de Almeida

“Deixa a ira, e abandona o furor, não te indignes para fazer o
mal.” Sl 37:8
No quadro da geografia psíquica do Ser, as emoções constituem
o balizador das atitudes nos relacionamentos e diante de todas às
circunstâncias ao longo da travessia.
Em linguagem metafórica, diríamos que as emoções, no amplo
espectro dos sentimentos, são “bússolas” que podem indicar rumos
certos ou caminhos equivocados. Quem maneja a bússola e regula o
azimute, buscando a rota desejada? O portador! Este definirá rumo e
operacionalizará o instrumento. Se algo der errado, a rota se perde.
As emoções existem para a dinâmica dos sentimentos. Regulaos em conformidade aos caminhos desejados pelo homem. Este é
o senhor, o dono. Todos têm consciência dessa supremacia? Não!
Muitos, ao invés de senhores, são dominados – autênticos escravos das
emoções. Preferem, no império do livre-arbítrio, ceder. Autômatos,
curvam-se ao turbilhão interior.
A Ira, nos primórdios da Igreja Católica, entrou na composição
dos sete pecados capitais: Orgulho, Inveja, Avareza, Luxúria, Gula,
Preguiça e... Ira. Ou seja, segundo os teólogos, vícios matriciais que os
cristãos deviam combater para evitar a perda da vida.
A Ira, sentimento inato (não há como extingui-lo!), quando
emerge em voragem emocional, sem controle, pode causar grandes
estragos, pois seus derivados têm o poder do ataque repentino, ou a
permanência para engendrar o mal: mágoa, raiva, ódio, ressentimento,
fúria, cólera, vingança... São variantes que desembocam, de imediato ou
na preparação temporal e oportuna, em atos de ofensas morais ou físicas,
perseguições, traições, injúrias, calúnias, difamações e até assassinatos.
Via de regra, e isto é inexorável, a Ira descontrolada, que pode
atingir o “outro”, retorna em efeito boomerang. Os Irados sofrem o
abandono dos bons; costumam cair em sérias dificuldades ou mesmo
na miséria material e/ou moral; não raras vezes, a violência também os
encontra; morrem cedo ou acabam na prisão...
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Não havendo como extinguir o sentimento de Ira, cabe ao indivíduo
manifestá-lo, sob controle, quando conveniente, em situações que exigem
coragem, indignação... Por exemplo: a corrupção que se alastrou nas
camadas dirigentes (políticos, empresários etc), exige a indignação do
cidadão de bem; escrever, difundir protestos, participar de movimentos
legais que exijam perda de mandato, modificação das leis casuístas...
Como controlar a Ira? Como utilizá-la tão somente para situações
construtivas? Primeiro, ter consciência de que é um frágil diante desse
sentimento. Segundo, entender seu efeito destrutivo. Terceiro, saber de
seu retorno nocivo e querer elevar-se.
Nesse tríplice entendimento, o Indivíduo Irado (alguns se gabam
de “não levar desaforos”, “ser estopim curto”, “impiedoso na vingança”
etc), deverá buscar os ambientes de calma, o convívio com a natureza;
habituar-se a leituras amenas e instrutivas; dedicar um tempo a ouvir
músicas suaves; evitar a agitação das rodas do álcool e outras drogas;
selecionar um círculo de amizades que agregam no bem.
Em suma, vamos manejar a “bússola das emoções” para direcionar a
travessia humana no rumo certo. Domar a IRA! Evitar a “Trilha do Caos”!

IRA-TRILHA DO CAOS
Noneto nº 157 — Soneto 6925

O ser humano irado engendra o mal,
dá o repentino ataque, num segundo,
pode causar estrago, bem brutal;
atos de ofensa dão pesar profundo.
Toda emoção do ser produz sinal
da consciência frágil, neste mundo
ressentimentos, mágoas, em geral
provocam ira, fúria e ódio imundo.
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Via de regra tem nocivo efeito;
leva à prisão ou causa a própria morte;
na corrupção, nos vícios, tem defeito.
Para o controle, basta o peito aberto,
bússola aponta, trilha para o norte.
Quem doma a ira, segue rumo certo.

RESILIÊNCIA → CHAVE-MESTRA DA VIDA
Klinger Sobreira de Almeida

“Se és capaz de enfrentar o Triunfo e o Desastre, sem fazer
distinção entre estes dois impostores.”
Em epígrafe, dois versos da 3ª estrofe do poema “SE”, de Rudyard
Kipling. O poema, utilizado, pedagogicamente, em escolas militares
britânicas, discorre em oito estrofes sobre a capacidade do Ser Humano
enfrentar e ultrapassar situações adversas. O vitorioso terá a Terra e
tudo o que nela existe; será um Homem com “H” maiúsculo.
Viagem cósmica da Alma! Respeitáveis vertentes espiritualistas
veem a travessia humana como oportunidade de provas e resgates.
Pode dar impulso ao voo ascensional de retorno à “Casa Paterna”, ou,
pelo contrário, reter a viajora.
A travessia, do nascimento à morte do corpo, não é fácil.
Comparamo-la, metaforicamente, à caminhada por variados sítios. Ora,
o viajor percorre prados verdejantes banhados por águas cristalinas;
ora, terrenos agrestes, desertos intermináveis, escarpas perigosas. Ora,
colhe frutos saborosos; ora, venenosos. Ora, altaneiro, avança por
estradas límpidas; ora, no meio de espinhos, rasteja. Ora, bem alto,
obtém lauréis e glórias; ora, cai, e beija a poeira dos campos inférteis.
Na realidade, o viajor terrestre, qualquer que seja seu status social
ou econômico, ou de poder, convive com triunfos e tropeços, ganhos e
perdas. Há momentos em que tudo corre a favor: sucesso em estudos,
empregos garantidos, família unida e feliz, êxito nos negócios, grandeza
política, saúde perfeita, sorrisos abundantes... Porém, na marcha da vida,
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aquele que pensa na perenidade das benesses, frustra-se redondamente. Os
desastres, as quedas, as revoluções e guerras, o terrorismo sem fronteiras,
os embates virulentos acontecem por efeito da própria natureza ou pelas
nuances das coisas humanas: acidentes de toda ordem, tsunamis, mortes
acidentais ou inesperadas, falências, crises econômicas, desemprego
prolongado, perseguições políticas, violência da bandidagem etc.
Na capacidade de enfrentar estes dois impostores – Triunfo
e Desastre, fenômenos alternados – é que entra a chave-mestra da
vida: Resiliência. É ação – firme, resoluta, equilibrada e paciente –
direcionada ao vencer. Jamais passividade!
O resiliente, nos ápices que lhe bafejam, jamais perde a humildade
e o bom-senso; não se inebria na vitória; mantém-se sempre no campo
da fraternidade; sabe que o mundo dá suas voltas; tudo é instável e
passageiro. Quando a adversidade lhe bate às portas, não recorre à fuga
ou a atos tresloucados: abandono, álcool ou outras drogas, violência,
desespero, depressão, suicídio... Ao reverso, agiganta-se em força
interior; suporta pressões e luta, transforma-se, adapta-se, reage para
superar a desdita e vencer.
Em todas as camadas sociais, encontramos Pessoas Resilientes, mas,
também, os inebriados com a grandeza, que se abatem aos primeiros
desafios. Têm aquelas que, criadas em ambientes totalmente desfavoráveis,
cresceram na vida e atuam como fator de regeneração do meio. Não
se abalam nas adversidades, por mais cruéis e pesadas. Muitos tiveram
perdas terríveis, superaram e buscaram novas trilhas de ascensão.
O interessante seria, na caminhada de uma nova humanidade de
elevação consciencial, que os pais e professores se preocupassem, ao
longo do processo educacional que começa no lar, em introjetar na mente
das crianças valores condizentes à Resiliência. Porém, isto ainda não
acontece. Há crianças que entram na vida como “príncipes ou princesas”.
Não conhecem o “Não”; tudo lhes é concedido; não sofrem frustrações.
Crescidos e adultos, vão enfrentar os embates da vida com todas as suas
nuances de tropeços e perdas. Caem, e não sabem se levantar.
Em suma, e reprisando: RESILIÊNCIA → Chave-Mestra da
Travessia Humana.
Quem não conhece o poema “SE”, busque-o, leia-o, internalize-o
e sinta-o como um mantra direcional.
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RESILIÊNCIA
Noneto nº 159 — Soneto 6968

Rudyard Kipling vê melhor a vida;
ensina o homem que o triunfo vem,
traz alegria, mas reverte a lida,
chega o desastre e perdas também tem.
Nunca recorre à fuga, ação medida,
busca ascensão, socorre sempre alguém,
equilibrado e firme dá a partida,
trilha do Amor, infindo vai além.
Para o Perdão, supera ouvir, calar,
mentira sem respeito vale nada.
Educação é o fruto do bom lar.
O mal com o Bem se paga, vale tudo!
Resiliência vence a cruz pesada.
Os desafios não abalam o mundo.

AMIZADE → ELO DE ASCENSÃO
Klinger Sobreira de Almeida

“Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente, e se
inaugura aqui mesmo o seu começo./Mas, se eu morrer antes de você,
acho que não vou estranhar o céu./Ser seu amigo, já é um pedaço dele.”
(Chico Xavier)
Eu não preciso de ti. Tu não precisas de mim. Mas, se tu me
cativares, e se eu te cativar... Ambos precisaremos, um do outro. A
gente só conhece bem as coisas que cativou. Tu te tornas eternamente
responsável por aquilo que cativas!” (Saint’ Exupéry)
Amizade é sentimento. Algo de muito sublime que se insere nos
relacionamentos pessoais, quando fundados em valores. Os amigos
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autênticos têm apreço mútuo; reciprocidade em afeição, confiança,
lealdade... Estabelecem um liame que não se rompe nem na boa fortuna,
nem na má fortuna, e nem mesmo na distância.
Não se pode confundir “amizade” com ajustes e parcerias para
a prática de atos criminosos ou aéticos, estes são “falsas amizades”,
alicerçadas em areia, e se desfazem aos primeiros ventos contrários.
Vide as sucessivas delações no decurso da Operação Lavajato e outras
de repressão ao crime organizado. Políticos e empresários da “chamada
elite” entregaram seus comparsas. Também os “amigos” das facções
criminosas – PCC, CV, Família do Norte... – cometem traições na divisão
do butim ou nas disputas de comando, e se eliminam nas sombras.
Quais os fundamentos da lídima e verdadeira amizade? Valores
cultuados na seara ética: honestidade, probidade, sinceridade, coragem,
solidariedade, fraternidade, altruísmo... As pessoas que atuam na
mesma frequência de valores tendem a interagir sentimentos que
desembocam na união de ideais. Assim, buscam construir um “mundo
melhor”, onde reinem as ações de bem.
Nas “falsas amizades” ou parcerias nefastas, os fundamentos
diferem de forma abismal. Não há valores cultuados, e sim, apelos
ilusórios instalados em Egos atrelados aos interesses lastreados na
inveja, traição, ganância, avareza, luxúria, ira, medo,...
No banditismo comum – esse que assusta o dia a dia das
comunidades – as alianças precárias, que têm por alicerce arenoso
o mal, surgem ocasional, ou artificialmente, edificadas na prática
delinquencial contumaz: furtos, roubos, homicídios, estupros, tráfico
de drogas, organização de quadrilhas...
Na delinquência do topo, esta mais danosa ao povo – surrupia
bilhões de dólares – o conluio se constrói na “chamada elite” de políticos,
empresários, administradores de estatais etc. Essa modalidade, que vem
de longe, mas era cautelosa, escancarou a partir do governo Sarney,
e alcançou os píncaros com os “Anões do Orçamento”, “Mensalão”,
“Lavajato” e outras dezenas de “operações de limpeza” nas três esferas
estatais. As alianças – falsas amizades – esboroam-se em cascata, e as
delações evidenciam a fragilidade da tessitura de corrupção.
Onde e como se constroem as amizades autênticas e lídimas? Na
família. Escola. Vizinhança. Empresa. Trabalho. Caserna. Associações.
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Profissão. Esporte. Viagem... Sem dúvida, a família configura a célula
mater. Nesta, as crianças assimilam e internalizam os primeiros
valores que vêm dos pais, e a argamassa vai fortalecendo até que o
adolescente e/ou adulto possa atuar como fator influenciador ou
regenerador do meio, semeando mensagens de luz na construção do
círculo de amizades.
À medida que a humanidade for se elevando consciencialmente,
tendo por estrela-guia fatores de ordem moral, os nichos de amizade,
interagindo classes sociais, comunidades e nações, irão se ampliando.
Formar-se-ão, em decorrência, paisagens humanas de solidariedade,
fraternidade, paz... O altruísmo edificará um pedestal indestrutível na
Alma da maioria. A amizade, propagando-se, constituir-se-á em raiz.
Tornar-se-á Elo da Ascensão Planetária.

AMIZADE
Noneto nº 161 — Soneto 6989

Ter um AMIGO é ser fiel parceiro;
nas horas tristes, sempre está comigo.
Interesseiros visam só o dinheiro:
dão seu sorriso falso, tão antigo.
Só quem cativa tem valor certeiro!
Queres saber quem é real amigo?
— É quem defende, ser leal primeiro,
justo na ausência, pode dar abrigo.
Eu tenho AMIGOS, posso por à prova,
sem distinção de raça, fé ou cor:
— Somos irmãos, em Cristo, que os renova.
Na luz, moral, caráter, paz diria:
— Ações de Bem perdoam, por AMOR.
Verdade é trilha, mostra a estrela-guia.
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AMIZADE É SOM, FÉ, LUZ E FLOR
Soneto Clássico-Sáfico-Heroico nº 2965
com divisão, do Verso Tradicional Sonoro
na 4ª ; 6ª, 8ª e 10ª sílabas. Decassílabo rimado: ABAB, ABAB, CDC, EDE.
Noneto nº 13-jogral-toante-cantante-(A-A-C-E-E)

Amizade é SOM; clave dá valor; (A)
na melodia, nota acalma e chama; (B)
com sol maior, na pauta, canta a dor, (A)
planta harmonia, em voz que não reclama. (B)
Amizade é FÉ, traz divina cor;(A)
é um sentimento vivo tal qual chama, (B)
tudo perdoa e faz nascer AMOR; (A)
puro fermento, cresce em bela rama. (B)
Amizade é LUZ; torna a noite, dia, (C)
porque ilumina o sonho, o novo eleito; (D)
sublima a graça; o dom produz magia; (C)
Amizade é FLOR, leva o grão ao fundo, (E)
colhe esperança, tira a dor do peito, (D)
a vida enfeita, rega a PAZ no mundo. (E)

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE → DIREITO INALIENÁVEL
Klinger Sobreira de Almeida

Dez51: conclusão do Primário. Ler, escrever e as quatro operações.
Escolas João Pessoa e Padre Eustáquio. Fabulosas! As professoras
atraiam e nos levavam, com autoridade dosada de carinho, pelas trilhas
do conhecimento.
Fev52! Meu pai, praça da Força Pública, família numerosa,
traçara o caminho: trabalhar para ajudar nas despesas. Na busca de
atividade produtiva, acompanhava meu genitor, quando um tenente
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fardado cruzou conosco. O sargento parou e cumprimentou seu
antigo instrutor. Este retribuiu: – Como vai Machado, é seu filho? Está
estudando? Resposta: – Concluiu o primário; vai trabalhar. O diálogo
prosseguiu: – Que isto Machado, o menino deve continuar os estudos!
Sem estudo não há futuro. Leve-o hoje mesmo ao Parque Municipal, e
matricule-o no Admissão Tiradentes.
Era o tenente Argentino Madeira – Diretor do Ginásio Tiradentes.
Meu pai, soldado disciplinado, cumpriu a ordem. Matriculou-me
no curso, filtro ao ginasial. Convivi até Dez/52 com um mestredisciplinador: Dr. Osvaldo Machado. Do Tiradentes ao Curso de
Formação de Oficiais. Preparei-me para a travessia da vida.
Relembro aquele instante decisivo de minha trajetória, ao folhear
o caderno Magazine, p. 3, O TEMPO, 14Out19 – onde me deparei com
a entrevista de uma idosa educadora – Diva Guimarães – descendente
de seres escravizados.
Ela, num gesto audacioso, assumiu, em 28Jun17, o microfone no
meio de um painel da Festa Literária Internacional de Paraty. Oriunda
de família pobre, relatou, revivendo passagens marcantes, a luta para
alcançar os patamares do conhecimento. Comoveu a assembleia – alguns
derramaram lágrimas! – e conclamou energicamente: EDUCAÇÃO
NÃO PODE SER DIREITO SÓ DAS ELITES, MAS, SIM, DE TODOS.
Sua fala repercutiu. Ganhou espaço na TV. Seu grito ecoou pelo Brasil.
Naqueles anos 40/50, a escola primária, embora escassa e difícil
ao pobre, constituía um “Templo do Saber”. Professoras, valorizadas
e respeitadas, encaravam o ensino com um amor inexcedível. Quem
concluía o curso estava apto para uma série de atividades, além da
abertura para o ingresso no ensino ginasial. Mas, a partir daí, as coisas
se complicavam para os estudantes pobres: a maioria dos educandários
era particular. Em BH, tão somente os disputadíssimos Colégios
Estadual e Municipal.
O Colégio Tiradentes emergiu em 1949, no comando do Cel
José Vargas da Silva, com respaldo do grande estadista que governava
Minas Gerais: Milton Soares Campos. Acompanhando o espírito
desenvolvimentista de sua corporação-mãe, cresceu e expandiu,
mantendo a qualidade e a seriedade do processo educacional. Hoje,
são 30 (trinta) unidades no Estado. Acesso aos filhos de militares, sem
distinção, e acolhe crianças das comunidades mais carentes. Clima de
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ordem, disciplina e respeito, que forja o jovem para a vida. Exceção no
contexto da escola pública.
A partir dos anos 80, o Brasil, na contramão de países que se
situavam em baixos patamares de desenvolvimento (China, Coreia
do Sul, Singapura etc...), abandonou a educação das crianças e
adolescentes. Olvidou que a educação seria o principal investimento:
retorno garantido. As escolas primárias, englobando o antigo ginasial
(Ensino Fundamental), ficaram entregues, predominantemente, aos
municípios
(a maioria pequenos povoados, sem condição de sustentação!).
O ensino fundamental e médio perderam-se no emaranhado da
incompetência (e/ou corrupção!).
Aqueles que acompanharam e entusiasmaram-se com os
planos apresentados pelo candidato que ganhou as eleições de 2002,
mormente na área educacional, encheram-se de esperança. O foco era a
priorização de investimentos no ensino fundamental: adoção da “escola
pública integral”, obrigatória para todas as crianças e adolescentes.
Nenhuma criança, mesmo nos mais remotos lugarejos, ficaria de fora;
os traficantes não encontrariam mão de obra farta e barata.
Era o sonho de um educador de renome, planejador da
campanha política e Ministro da Educação/2003 (defenestrado logo
no início, quando criava condições de implantação!). Seguiu-se o
desmantelamento do ensino básico/fundamental. De um modo geral,
salvo raras e honrosas exceções, os professores foram desvalorizados;
as escolas precarizaram-se. Num espectro de ruptura de valores (no
meio político e empresarial, consagrou-se a corrupção nunca d’antes
vista!), a escola foi atingida. Cenas degradantes: professores, ao invés
de respeitados, são agredidos por alunos...
Urgem reformas: morais, políticas etc. Prioridade: Reestruturação
do Sistema de Educação. Nenhuma criança ou adolescente poderá
ficar ausente do Ensino Fundamental. Nas Escolas Públicas, Integral:
aprendizagem, alimentação gratuita, repouso, recreação... Este seria o
clamor uníssono por um Novo Brasil.
Vamos gritar, clamar, exigir, lutar... Repercutir e fazer ressoar a
voz da professora Diva por todas as tribunas e recantos desta nação.
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EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Noneto nº 162 — Soneto 6994

Educação começa cedo, em casa,
com disciplina, ordem, fé e respeito...
Filhos na Escola, Lei aprova e embasa,
conhecimento, causa grande efeito.
Grade integral, cultura não atrasa,
[aluno é o foco] tempo conta o feito;
inovação geral é chama, é brasa;
traz inclusão global; quem tem direito?
Comunidade unida faz gestão,
democracia impera, em linha reta,
diversidade existe, eis questão:
FUNDEB investe, PEC espera...alcança?
Prioridade quer reforma e meta.
EDUCAÇÃO é base, gera aliança.

MORTE?! → LIBERTAÇÃO DA ALMA
Klinger Sobreira de Almeida

“O que aqui nos foi dado, nós o conservaremos. Mais um curto
instante, e minha nostalgia começará a recolher argila e espuma para
um novo corpo. Mais um curto instante, mais um descanso rápido
sobre o vento, e outra mulher me conceberá. ” Gibran Kalil Gibran –
em “O PROFETA”
O ser humano, no enfoque materialista, é um só conjunto de
carne, nervos e ossos. Num certo momento – por doença, acidente
ou degeneração natural – o fim de tudo, o perecimento: a morte. Esta,
o encerramento pleno. O corpo, por ação dos vermes, degrada-se,
deteriora-se, volta ao pó. Ou, por cremação, desaparece: vira cinzas.
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Este ângulo – materialista – de compreensão da vida constitui
minoria no seio da humanidade. Não faz eco para a abordagem da
verdade que rastreamos.
O tema em epígrafe – interrogação e resposta – foca o
entendimento das correntes espiritualistas que, inobstante diversas
variantes, assentam-se numa verdade incontrastável: Uma Essência
Criadora Incriada (Uno) – ou Lei, ou Princípio que, na cultura Cristã,
denominamos Deus. N’outras culturas, Alah, Brahma, Tao...
Da visão espiritualista, focada na Essência Criadora Incriada –
transcendente, eterna e infinita – emerge a criação, a existência das
coisas materiais e imateriais, visíveis e invisíveis. Cada uma trazendo,
dentro de si, o gérmen da evolução, numa manifestação da origem –
Deus imanente na Existência Criada.
Nessa concepção, a manifestação de inteligência, emanada do UNO
infinito, individualiza-se num momento evolutivo: eclosão da Alma,
detentora das potências divinas: Pensamento, Vontade e Livre-Arbítrio.
A Alma imortal, em atividade cocriadora, perscruta e garimpa os
meandros da Vida: avança, descobre, descortina.... Anseia o retorno.
Vide Cristo: “Sede perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial (Mt
5:48). Eis o chamamento à ascensão.
Empreendendo a marcha cósmica, a Alma, consoante suas
necessidades de aperfeiçoamento, pousa em pátrias transitórias. São
ciclos de oportunidades. Inúmeras travessias – ora expiações, ora
provas, ora resgates, ora missões....
Nascer, Viver e Morrer! A Alma insere-se num corpo: vive
algum tempo – 10, 20, 30,100 anos... Faz a travessia. Esta, plena de
obstáculos, desafios... Oportunidade e possibilidade de contínua
ascensão, caso a conjunção do Pensamento e Vontade, sob a égide
do Livre-Arbítrio, escolha as trilhas do Amor. Mas, as armadilhas
são muitas. Se não houver Sabedoria como luz, e fortaleza para
resistir, vem a queda.
Alma decaída só enxerga as veredas do caminho pela ótica do
Egoísmo, num raciocínio míope: tudo é meu e dos meus próximos;
ao semelhante, o resto. Sou a figura central. Injustiça Social! Inexiste.
Meio Ambiente! Para quê? A vida é curta. Viver é aproveitar: poder
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para subjugar e tripudiar, mesmo que sustentado pela violência;
riqueza acumulada sem limites; prazer em todos os sentidos;
honrarias e glórias, o fanal ...
A Terra é uma das moradas da Casa do Pai. Quase oito bilhões de
Almas fazem sua travessia. No todo, pelas próprias condições do planeta,
povoado por classes oprimidas (muitas em estágio de miserabilidade),
prevalece, não obstante o avanço do conhecimento nos últimos séculos,
o baixo nível consciencial (ordem moral). Uma minoria cônscia do
destino humano, que poderia alavancar a fraternidade, é sobrepujada
pelo considerável número de Almas decaídas, que governa, tiraniza,
corrompe, odeia, usufrui as benesses e subtrai todos os direitos.
Nesse turbilhão terrestre, Almas vão chegando, muitas em voo
cósmico milenar com seu problemas e anseios; outras, aos milhões,
deixam o corpo físico, vão partindo para novas paragens: a morte, nem
sempre compreendida.
Em tese, a morte é, e deve ser, a “Libertação da Alma”. Esta,
deixando o corpo material, retorna à Pátria Espiritual, retemperandose para continuidade do voo cósmico, na busca da trajetória evolutiva.
Acontece, no entanto, que essa libertação, que deveria ser imediata,
pois o corpo físico está abandonado, pode ser retardada. Como?
Milhares de Almas curvam-se ao aceno ilusório das benesses
que as circundam. Rendem-se: apego ao poder, aos bens materiais, às
pessoas, às honrarias etc...
O “Apego”, obnubilando a consciência, ignora a falência do
corpo físico. Impede o reconhecimento do estágio de libertação. As
decadentes permanecem impregnadas aos fatores ilusórios que eram
razão de seu viver. Insistem em ficar próximas, entranhadas em tudo
que lhes constituía o eixo da travessia humana. Só serão libertadas,
efetivamente, após um processo de intervenção do mundo espiritual.
Assim, à luz das ensinanças espirituais, a MORTE, em sentido
lato, significa “Libertação da Alma” – retorno à Pátria Espiritual.
Contudo, essa “Libertação” é relativa. Dá-se, de imediato, a quem
vivenciou a travessia usando e buscando o “Ter” dentro de uma visão
da supremacia absoluta do “Ser”. Isto é, “possuiu sem ser possuído”.
Usou o status e as benesses materiais, como “posseiro provisório”, em
prol do bem comum.
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MORTE?! LIBERTAÇÃO DA ALMA
Noneto nº 176 — Soneto 7093

LEI da Existência cumpre o ciclo certo:
Nascer...Viver...Morrer...à Luz conduz!
A morte não avisa o tempo incerto:
em comunhão eterna o fim seduz.
Bens possuídos, com ilusão, por perto,
aos passageiros doam sua cruz.
Libertação de uma Alma é o eixo aberto,
cósmico voo, todo mal reduz.
Aceite a Vida tal qual é o Amor,
com desapego, desde seu prefácio
porque as falências só nos causam dor.
Aceite a Morte, termo bem profundo,
evolução cumprida em seu carnal posfácio:
— A Alma é que volta ao Pai, Senhor do Mundo.

APESAR DA PANDEMIA CRUENTA!!!
– A CORRUPÇÃO PERSISTE –
Klinger Sobreira de Almeida

Em entrevista à revista VEJA, 11Abr2012, em um dos
questionamentos, o Presidente do STF, Ayres Brito, cita uma expressão
do saudoso Ulisses Guimarães – “O cupim da República é a corrupção”
– e complementa: “É o principal ponto de fragilidade do país. É pela
corrupção que falta dinheiro para programas sociais de primeira
grandeza como a moradia, o transporte, a assistência à infância e à
adolescência. Combater a corrupção e o crime do colarinho-branco
tem de ser a prioridade das prioridades...”
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O estudo da história nos mostra que a corrupção vem desde o
Brasil-Colônia. Aventureiros e degredados que aqui aportaram, nos
séculos XVI a XVIII, almejavam, antes e acima de tudo, riquezas, não
importando o modus operandi para a ascensão
1822, independência política! Emerge o Império que persiste até
1889, herdando os vícios da colônia: trabalho escravo, hegemonia dos
grandes proprietários, conchavos no espectro político, incentivo ao
ócio, marginalização dos desafortunados e corrupção.
15Nov889, Proclamação da República! Iniciado o regime,
administradores probos impuseram um ritmo de desenvolvimento e
repúdio às antigas práticas. Durou pouco! No primeiro decênio do Séc.
XX, voltava a prevalecer a politicagem dos “Coronéis” – os grandes
proprietários. A cultura da corrupção reavivou, mas encontrou reação.
A Revolução de 1930 foi o grandioso momento. Ao mesmo
tempo em que os desvios de conduta moral recebiam combate,
a nação desenvolveu-se nos campos cívico-educacional, social e
industrial. Essa desenvoltura continuou mesmo com o fim da era
Vargas. Entretanto, a partir dos primórdios de 1960, crescia o rumor
da volta da corrupção. Era voz corrente: “caixinha” de 3% a 5% nos
maiores negócios.
A Revolução de 1964, com o rigor dos militares honestos,
entrou firme no combate à corrupção, e esta, salvo pequenos deslizes,
sumiu do cenário. Só reapareceu na retomada dos governos civis,
em 1985. O ficcional Plano Cruzado e os sucessivos congelamentos/
descongelamentos de preços serviram de pasto para seu ressurgimento
em larga escala, bem acima da modesta “caixinha”.
Na década de 1990, tivemos o desmonte dos “Anões do Orçamento”,
que constituíam a cúpula de um imenso lodaçal que não foi alcançado.
Cassação de alguns parlamentares, e a repressão serenou.
Em 2005, mais um escândalo: o Mensalão, cuja apuração, por
interesses políticos, foi moderada, em que pesem efeitos repressivos de
certa monta, graças à atuação de alguns magistrados do topo.
A partir desses ensaios de combate, a corrupção tornou-se furiosa.
O tempo da “caixinha” de 3% a 5% configurara-se como lírico. O conluio
tornou-se profundo e extenso – 30% a 50% para uma repartição ampla
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– o que acarretou o encarecimento de todas as obras públicas, e muitas
se tornaram inacabadas. A fúria corruptiva adentrou nas fundações
previdenciárias e estatais. Não teve limites.
A Lavajato – produto de abnegados membros do Ministério
Público, Judiciário e Polícia Federal – eclodindo em 2014, ensejou um
arraso no seio da corrupção. A nação viu o desafivelar das máscaras de
políticos e empresários graúdos, que, na ânsia incontida de riquezas,
assolavam os recursos públicos. Prisões inimagináveis!
O povo, sofrido e espoliado pelas “gangues do colarinho branco”,
passou a acreditar que a “corrupção”, sofrendo golpes inesperados,
fracassara, e não mais se ergueria. Ledo engano!
Março 2019! A pandemia do Covid-19, até hoje persistente,
chegara. Povo e governos mobilizados. Legislação dinamiza-se para
se enquadrar na situação de calamidade pública. Intensificaram-se
as compras para socorro à população. Todos acreditavam que, nesse
momento de colapso sanitário, nossos governantes, intermediários e
empresários se conduziriam pela eficiência e probidade. No meio das
ações solidárias não haveria espaço para a “corrupção”. Não foi o que
aconteceu! Tremenda decepção!
Maio/2020! Ministério Público, Polícia e Justiça atuaram em
diversos quadrantes do território. Os corruptos – ocupantes de cargos
executivos (inclusive governadores, prefeitos e secretários), políticos e
empresários – fizeram a festa. Escândalos nas compras de respiradores,
medicamentos e outros instrumentos fundamentais, construção de
hospitais de campanha etc. Secretários destituídos, funcionários
afastados, governadores investigados (o do RJ preso).
Lamentável! Porém, o inacreditável acontece enquanto a
corrupção reergue-se, apesar no sofrimento da população. Criou-se
um movimento para destruir a Operação Lavajato. Não só destruí-la,
mas também desacreditar os bravos membros do Ministério Público,
Judiciário e Polícia, que tiveram a coragem de enfrentá-la, e encantuar
os magnatas da podridão.
Impõe-se que a nação reaja. Não podemos assistir, passivamente,
que os “vendilhões da pátria” pisoteiem a Lavajato e restaurem,
impunemente, o Império da Corrupção. Não só! As forças sociais,
trabalhistas, corporativas, políticas e produtivas devem se unir para
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estabelecer um eixo moral na condução do país, que o leve, a médio
prazo, à erradicação plena e total dessa herança cultural de corrupção.
Atentemos para o alerta do insigne Ministro Ayres Brito e o
aviso do saudoso Ulisses Guimarães: O CUPIM DA REPÚBLICA É A
CORRUPÇÃO. Vamos, juntos, erradicar esse Cancro Gangrenoso.

CORRUPÇÃO NA PANDEMIA
Soneto texto nº 7464-Noneto nº 251

A história prova vícios desde a base,
que os poderosos sobem larga escala;
planejam certo, vencem cada fase...
Revoluções existem! Tudo cala!
Injusta causa corre, embora arrase;
escandaliza a todos ver a vala...
Verdade crua, caso à imprensa vaze:
— Morre entubado, sem direito à fala.
Na Pandemia o crime volta e insiste;
ao povo faz sofrer brutal perfídia!
A corrupção assola o mundo triste.
Um lamentável drama vem compor;
novos atores surgem cada dia.
Todo cupim corrompe e se une à dor.
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QUANTAS HORAS?
Klinger Sobreira de Almeida

Sou, aos 74, um andante. Pelo menos cinco dias por semana, na
parte da manhã, além da ginástica, percorro 6 a 8 quilômetros por
diversos bairros. Evidente que cruzo com pessoas em situações várias
– algumas indo ao trabalho ou já em atividade, inclusive estudo,
umas tantas como eu, e outras simplesmente vagando sem foco e sem
rumo: normalmente, os moradores de rua que, em Belo Horizonte,
são muitos, espalhados por todos os recantos, mormente no centro da
cidade ou bairros do entorno.
O morador de rua é uma figura sui generis: uma estampa ambulante
que ostenta, no corpo, a degradação física e, na face deixa transparecer,
com nitidez, o desalento, a angústia, a inquietação, a amargura... É ele a
personificação do vácuo existencial, da desesperança em grau máximo.
Olha-nos, quando lhe damos essa chance (via de regra, foge-se, desviase, repugna-se...), com um olhar, tal qual incógnita fugidia, difícil de
decifrar: Espanto! Perplexidade! Nesga de esperança! Sempre lhes dou
bom-dia, abro-me a uma resposta, mas raramente ela vem e, quando sói
acontecer, algo tem me chamado a atenção. Incrível! Há um padrão de
questionamento. Um só: Quantas horas? É só isso. Sem nada à frente,
quer se saber o horário do dia que avança.
A iteratividade desse questionamento – em BH, como também
em outras onde morei: Salvador e Vitória – despertou-me à reflexão:
O que vai no interior dessas pessoas, em regra escravas das drogas,
tão degradadas física e moralmente? O que elas esperam dos cidadãos
que vivem a vida, às vezes com dificuldades, mas em normalidade
individual e social? Por que a preocupação com o tempo que se esvai?
Um dia conversando com um deles, quis saber o porquê da
preocupação com as horas. – “Moço, o tempo custa a passar. Não há o
que fazer. Tudo é sombra.” A resposta tocou-me. Segui pensando: Sim,
o tempo é o grande algoz desses marginalizados na travessia terrena.
O tempo – sem nada a preenchê-lo, exceto as migalhas do lixo para
matar a fome, e o trocado, conseguido às duras penas, para saciar o
vício – é cruel e carrasco a todos aqueles que, arruinados física, moral e
espiritualmente, vivem um vazio existencial, caminham no charco das
trevas de amargura e desesperança.
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Quantas horas?! Não só fornecer as horas, mas essa pergunta
rotineira e padrão, deve desencadear, no indivíduo e na coletividade,
uma cascata reflexiva: O “Pai-Nosso”, que oro frequentemente, me diz
que esse morador de rua é nosso irmão... O que estamos fazendo para
retirá-lo desse charco em que ele é impotente?! Eis o grande desafio. Não
enxergá-lo, ou dele fugir, ou acomodar-se, ou permitir sua propagação
e agravamento, criar-nos-á um penoso débito, que um dia, talvez de
forma cruenta, teremos de resgatar.
É apenas uma constatação, uma mensagem – retrato sem retoques
de uma realidade urbana! – àqueles que são abertos e receptivos aos
valores da vida, além das trivialidades egoísticas do ter, gozar, desfrutar,
acumular sem limites.
Quantas horas? Pergunte-se, alargando sua visão interior ao ambiente
que o rodeia. E, na sequência, faça, a si mesmo, outros questionamentos.

QUANTAS HORAS?

Soneto-sáfico-heroico nº7397. Noneto 222
Rimas simples: ABAB-ABAB-CDC-EDE.
[Sons fortes] na 4ª, 6ª, 8ª, 10ª sílabas.

Sentado ao chão, alguém lhe estende a mão;
a mesma história faz bater-lhe o peito.
A regra existe e o tempo o quer vilão:
— A fome aperta e o vício traz mal feito.
Para pedir, pergunta: — Que horas são?
Poucos respondem! Sonho a mais desfeito.
Horas não passam para o “nosso” irmão!
Missão penosa! Pense: E o que tem feito?
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Acostumado crê que alguém atento
à solidão, que a droga o leva à rua,
dá-lhe o trocado e fica logo isento.
O caminhar diário causa pena;
ver tanta gente, sem a casa sua...
Comer do lixo mostra triste cena.

ESTICAR DEMAIS!...
Klinger Sobreira de Almeida

“ENTRE O MEDO E O DESESPERO – Pressionados
por contas a pagar, lojistas desafiam a prefeitura e abrem
as portas no centro da capital”. (O TEMPO, 07/05/2020)
Os ditos populares, lastreados em provas irrefutáveis e circunstâncias
tecidas ao longo dos tempos, encerram sabedoria nunca desmentida.
Para se referir a decisões tiranas – tolas, truculentas,
ineficazes... – proferidas por pseudolíderes ignorantes,
mas
inebriados
pelo
poder,
cunhou-se
um
ditado
secular: “a corda, quando esticada em demasia, rebenta. ”
Enfrentamos um inimigo invisível – Coronavírus – que
ataca em nível mundial. O Brasil, pelo número de infectados
e mortes, pode tornar-se o epicentro da pandemia.
Sob orientação da Organização Mundial de Saúde-OMS, ações
complexas, que restringem a liberdade individual e provocam
transtornos econômicos-sociais, vêm sendo desencadeadas, visando
a contenção do avanço do vírus. O foco é salvar vidas humanas.
Gravíssimo problema! Impõe-se processo decisório abrangente,
tempestivo e veloz. Participarão, obrigatoriamente, médicoscientistas, logísticos de saúde, executivos financeiros, condutores da
segurança pública, entidades empresariais, psicólogos, sociólogos,
comunicadores de massa, educadores, assistentes sociais...
Esse processo não é um vácuo de emoções, palpites e achismos. Proverse-á de informações substanciosas; análise percuciente de todos os
fatores que afetam o problema. Linhas de Ação serão delineadas, e
comparadas em suas vantagens e desvantagens; resultados positivos
x danos decorrentes nas diferentes dimensões da vida comunitária:
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interrupção definitiva de atividades produtivas; desemprego massivo;
fome epidêmica.... Eis algumas considerações exemplificadas:
A) Alternativa do isolamento social – (1) atividades que podem
continuar em home office; (2) da classe média acima, há como
acomodar-se em domicílio com razoável conforto; todavia, grande
contingente populacional vive em miserabilidade: barracos diminutos
ou taperas, ou mora na rua; (3) muitos trabalham informalmente,
ou em bicos, durante o dia, para garantir a alimentação diária da
família (4) pequenos comerciantes, oficinas e salões de serviço são
fundamentais na vida comunitária, geram empregos, e não conseguem
sobreviver caso sejam obrigados a fechar por período longo.
B) Uso obrigatório de máscaras para circular –
plausível aos que têm renda regular, mas inacessível
para o paupérrimo que luta na busca de míseros reais.
O processo decisório bem conduzido, com todas as condicionantes
devidamente analisadas, preconizará Linhas de Ação que (1)
invistam pesadamente na comunicação educativa, conscientização
e motivação das massas para entendimento e acolhimento das
medidas profiláticas-preventivas; (2) preservem atividades
geradoras de empregos, só promovendo hiato temporário daquelas,
não essenciais, com dificuldade de controle de multidões; (3)
visem suprir ou minimizar deficiências graves da estrutura
do sistema de saúde e assistência aos socialmente vulneráveis.
Na sua eclosão – tomada de decisão – o governante é solitário.
Inspiração, Sabedoria e Firmeza! Os que lhe estão sujeitos (as
forças motrizes da comunidade e o povo) esperam que se lhes
indique o rumo a seguir: ações claras, seguras, equilibradas e
exequíveis, que serão implementadas com eficiência, eficácia
e efetividade pela máquina governamental. O “Tomador de
Decisão” é o líder sábio, equilibrado, sereno, confiável e aceito.
Sabe comandar e implementar. Não pode ser um tirano ignorante,
tresloucado e insensato, que, unilateralmente (julgando-se dono
da verdade!), impõe decisões inexequíveis, através de arroubos
amadorísticos, com arrogância e ameaças: “quem manda sou eu”;
“eu que decido”; “vai durar enquanto eu quero”, “multo e prendo” etc.
Decisões inadequadas, sufocantes e açodadas, em colisão com
a realidade fática, terminam desmoralizadas pela desobediência
coletiva. É a “corda rebentando por ter sido esticada em
demasia”. Depois! Difícil corrigir o rumo desordenado.
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ESTICAR DEMAIS

Soneto Sáfico-heroico nº 7188. Noneto nº 187
Rimas: ABAB, ABAB,CDE, EDE; sílabas fortes na
4ª, 6ª, 8ª 10ª sílabas; mensagem no 14º verso

Coronavírus é invisível, mata!
A prevenção exige um sério plano...
Linhas de Ação que seguem uma data,
com foco à vida, salva o ser humano.
Quem tem Poder O.M.S. acata!
Líder tirano, sempre causa o dano.
Corda arrebenta...O nó do mal desata.
O líder sábio não espalha engano.
Na alternativa, o povo quer consumo;
isolamento em casa vem cumprir.
Arrebentada a corda muda o rumo.
Com decisão serena impõe confiança;
o governante deve ouvir e agir:
— A integração conquista e ganha aliança.
Belo Horizonte, Minas Gerais, maio de 2020.
https://www.recantodasletras.com.br/sonetos/6944503

O CORAÇÃO DA VIDA
O QUE É? ONDE FICA? COMO CHEGAR LÁ?
Klinger Sobreira de Almeida

“Quando alcançares o coração da vida, não te sentirás superior
ao criminoso nem inferior ao profeta.” – Gibran Kalil Gibran
A metáfora do pensador espiritualista nos instiga a garimpar as
profundezas da seara metafísica, buscando a ganga rude e impura para
desbastar e lapidar.
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O que é o Coração da Vida? É o cerne da alma – a essência –
de onde flui a seiva inesgotável que anima, que dá vida ao corpo. É a
centelha de Deus. NAMASTÊ! – O Deus que mora em mim saúda o
Deus que mora em ti.
Nas lições do autor, dois níveis conscienciais. O baixo: “Eu
Vulgar”, o ego que vivencia o mundano – e facilmente presa da ilusão
da “mosca azul” que se deslumbra na ambição e posse de riquezas, no
sabor prazeroso das benesses e no usufruir no falso valor das honrarias
e do poder. Em altiplano, o “Eu Superior” “Eu” alado – que convive no
mundano, mas usa-o em prol do bem comum. Este é o “Eu” despertado
em sua consciência cósmica, que vislumbra o Coração da Vida, que
almeja, como Cristo, poder afirmar: “Eu e o Pai somos um; o Pai está
em mim; eu estou no Pai”.
Como chegar ao Coração da Vida? Eis a grande questão! Eis o
desafio do ser humano! Eis o despertar para o segredo da vida! Este
despertar depende da Atitude de cada um. E Atitude é o modo como o
ser humano vê a vida e com ela se relaciona. Cada um tem sua visão e
a maneira pessoal de se conduzir. Reina, aí, o dom do livre-arbítrio. A
pessoa escolhe sua trilha: estagnação e/ou involução, ou ascensão.
Nessa ótica, o indivíduo “A” vê a vida como um vale de lágrimas
e peso difícil de ser carregado, ou como um celeiro de injustiças
e maldades, ou loteria da sorte, onde o trabalho é um castigo de
Deus. Opção: fugir ou aproveitar egoisticamente, mentindo,
enganando, dissimulando, delinquenciando... Eis o pessimista,
hipócrita, covarde... Vive, única e exclusivamente, centrado no seu
“Eu Vulgar”. No oposto, “B” vê a vida como uma dádiva divina;
uma maravilhosa oportunidade de ascensão cósmica, através do
trabalho – lei da natureza – para, relacionando-se com o mundo,
promover o bem comum. É otimista, busca sempre o lado luz das
coisas e pessoas. Cria, ao seu redor, qualquer que seja o local de
sua lide, uma ambiência harmoniosa, de paz e amor. “B”, embora
vivenciando o “Eu Vulgar”, pois não se ausenta do meio, consagra,
em si, o predomínio do “Eu Superior”.
Temos, então, a trilha, bem sinalizada, para alcançar o Coração
da Vida – Deus? Sim. Através da Atitude altruísta. Dessacralizar o “Eu
Vulgar”. Sacralizar o “Eu Superior”, e este ditará as regras de conduta
balizadas no Amor. Sair da negatividade rumo à positividade – não é
fácil, mas, não impossível! – o que depende, no uso do livre-arbítrio,
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de se atender ao apelo da consciência: o homem construtor do
próprio destino. Chega-se, assim, ao desiderato de todo Ser Humano:
O Coração da Vida.

O CORAÇÃO DA VIDA

Soneto-sáfico-heroico nº7396. Noneto 221
Rimas simples: ABAB-ABAB-CDC-EDE.
[Sons fortes] na 4ª, 6ª, 8ª, 10ª sílabas.

Se uma pessoa escolhe seu caminho,
no baixo “Eu Vulgar” detém ilusão;
por livre-arbítrio, quer vencer sozinho;
é o pessimista, reina sem visão.
Quem busca o Bem, desfaz o triste espinho,
cultiva Amor, promove por razão,
ao seu redor espalha só carinho;
é o altruísta, vive sem prisão.
O despertar eleva o ser humano!
Namastê faz fluir ação sem medo:
“Eu o Pai somos Um” Divino plano...
É uma centelha; essência sempre acalma;
“Eu Superior” em paz traduz segredo...
O Coração da vida é o cerne da alma.
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INSENSIBILIDADE MORAL E SOCIAL
Klinger Sobreira de Almeida

Na linha da ensinança espiritualista, visualizamos a Terra como
uma morada de estágio ainda bem inferior. As Almas que aqui aportam,
em passagem de provas e resgates ao longo do voo cósmico, achamse, maioria absoluta, não obstante notável avanço em conhecimento,
vivenciando um baixo nível consciencial (ordem moral).
Essa situação de inferioridade moral explica-se porque o
“Egoísmo”, raiz de todos os males, é o eixo que conduz a atitude de
grande parte das lideranças políticas, empresariais, administrativas,
sindicais etc. São espíritos voltados para o abuso do poder em todos
os sentidos, exclusão e opressão dos povos periféricos, imposição pelo
poder das armas, apropriação até à degradação dos bens naturais,
corrupção, extorsão...
A humanidade gira entorno de 7,8 bilhões de habitantes. O
mapeamento dessa população, do ponto de vista econômico-social,
é paradoxal. 10% são detentores de 50% da riqueza mundial; a outra
metade, para 90%, onde sobressai a miséria absoluta e a pobreza.
Império da Injustiça Social, onde o Brasil ocupa posição de destaque:
2º colocado.1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país.
Somos exuberantes em desigualdade, corrupção política, desemprego,
analfabetismo etc...
Nesse contexto de um país com uma considerável massa jogada
na periferia da inacessibilidade social, educacional e econômica,
examinemos a questão aflitiva dos brasileiros deportados em série pelo
governante dos EEUU nos últimos 7 meses: cerca de 600 entre homens,
mulheres e crianças. E outros virão!
Esses migrantes ilegais seguiram a trilha da esperança: busca
de uma nação onde pudessem trabalhar e construir um patrimônio,
pois a pátria cortou-lhes todas as possibilidades de ascensão. Foram
corajosos, mas insensatos. Partiram para uma aventura com riscos
imprevisíveis. Muitos, não mortos no caminho, conseguiram chegar,
grande parte levando família. Contudo, caíram na teia de um governo
(Trump) cruel, curto em sensibilidade humana – estadista de baixo
nível consciencial.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

Na queda em território americano, o país mais rico do mundo,
receberam tratamento abjeto: presos e recolhidos em enxovias,
humilhados e tratados como cães pestilentos. Apesar da repressão
virulenta, havia a possibilidade de aproveitamento desses trabalhadores,
por interferência judicial e ação política de uma considerável falange de
americanos contrários a essas práticas desumanas.
Nesse interregno, o novo governante brasileiro, por similaridade
ideológica, abriu-se ao Presidente Trump e pactuou a deportação pura e
simples de seus concidadãos. Estes, nos últimos meses, foram lançados
em aviões com a roupa do corpo e largados no Aeroporto de Confins,
onde desceram, alguns famintos, outros sem nada, e moradores em
cidades ou estados distantes.
Infelizes da aventura, que lhes ensejou conhecer a face cruel
de uma nação rica, certamente esperavam, no retorno à pátria, em
situação desfavorável, uma recepção com o mínimo de dignidade. Não!
Tal não aconteceu. Apenas a concessionária do aeroporto, em gesto de
misericórdia, forneceu-lhes um lanche. Assistência Social do governo,
nenhuma! Estas pessoas, frustradas, guardarão sérios ressentimentos
da pátria. Se lá fora receberam humilhações, aqui tiveram a recepção
fria, inadequada e, não raro, zombeteira nos pronunciamentos públicos.
Independente do viés ideológico, é dever do ser humano praticar
a Caridade. Paulo de Tarso, há 2.000 anos, em sua Primeira Epístola
aos Coríntios (13-1:13) ensina aos que se dizem Cristãos o que é
Caridade. E sua lição é reprisada por muitos mestres. Emmet Fox,
na epígrafe de O Portal Áureo, enuncia: “Deus é caridade; assim
aquele que permanece na caridade permanece em Deus, e Deus,
nele. ” Respondendo a Alan Kardec, o Espirito da Verdade define
a Caridade com uma clareza meridiana: “Benevolência para com
todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das
ofensas” (Questão 886 – O Livro dos Espíritos).
O que se assiste nesses vergonhosos episódios de deportação
consentida entre governos – pacto sem nenhuma cláusula de respeito
à dignidade do ser humano – é um espetáculo de insensibilidade
moral e social.
Governantes, que se arrotam Cristãos, olvidam a Estrela-Guia da
conduta humana: CARIDADE.
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INSENSIBILIDADE MORAL E SOCIAL
Soneto sociocultural nº 7106-Noneto nº 177

O presidente Trump foi insensível
com brasileiros plenos de esperança,
mas Nação rica deu-lhes troco incrível:
— Deportação cruel, sem ter aliança.

Humilhação ao mundo, bem visível;
também aqui, o peso na balança:
— No Aeroporto, um lanche foi possível...
A frustração doeu, deixou lembrança.

Entre os Governos viram grande abismo;
o desrespeito feito, com clareza!
Seiscentas faces! Provas do egoísmo.

A Caridade sempre traz franquia;
Conduta humana só deixou tristeza:
— Faltou apoio de uma Estrela-Guia.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta
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Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

DIACRÓSTICO AMOR É UMA LEI
Soneto acróstico-diacróstico nº 7496
Cadeira 9-Academia Brasileira de Sonetistas

[A]-Amor é fruto; dá [A] em boa terra;
[M]-Molda poder e ao fim[M] plantar também.
[A]-Áureo Portal, maná[A], pois cura encerra.
[R]-Rega ternura à flor[R] que doa a alguém.
[A]-Anel desfeito m[A]rca olhar, descerra!
[M]-Magia ecoa além[M]... Justiça a quem
[O]-Ostenta efeito ao [O]outro; voz não erra;
[R]-Resgata a LEI Maior[R] e reza, Amém!
[U]-Unido, porta abriu[U]: Casal sorriu...
[M]-Melhor abraço, sim[M], beijar seduz;
[A]-A livre escolha tr[A]z vinte e um de abril.
[L]-Liberta a luz do sol[L], por ser capaz:
[E]-Enfeita o laço, g[E]nte ri, conduz...
[I]-Irmãos são entre si[I]: perdão e paz.

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Para LIVE da ABRASSO de 29 de junho de 2021
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TERCEIRA PARTE
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HOMENAGENS ESPECIAIS
ASPIRANTES TURMA DE 1961: (CVI)
Dorgival Olavo Guedes Júnior
Henrique José Dias
Zéder Gonçalves do Patrocínio
Ivan Ribeiro de Lima
KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA
Raimundo de Freitas
José Godinho dos Santos Filho
Elir Corrêa da Paixão
Zilton Ribeiro do Patrocínio
Wanderlin Soares dos Santos
Rômulo Augusto da Cruz
Nilson Simões Cândido
Adilson Lages Magalhães
Wellison de Oliveira Carvalho
Waldeir José de Almeida
Jacy Alves de Lima
Sílvio Cristo Moreira
Antônio Fernandes de Alcântara
Joaquim Augusto de Oliveira Júnior
Wantuir de Almeida Praxedes
Joaquim Gomes de Carvalho
Raimundo Nonato Vieira
Jurandir Gomes de Carvalho
José Moreira Sobrinho
Henrique Toledo
José Aparecido de Miranda Castro
José Maria Gotelipe
Olavo Mariano do Carmo
Itamar de Oliveira Pacheco
Joaquim Afonso da Mota
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PARABÉNS MILITARES VETERANOS
Homenagem-acróstica nº 7448

P
A
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Parabéns, Militares Veteranos!
Academia de Polícia Militar, Prado/BH,
Resgata a história de tantos anos!
Acordar ao som da corneta; arrumado,
Bem disposto para atender as normas
Exigidas; disciplina, respeito, pontualidade...
No desfile matinal, continência à Bandeira...
Serviços diversos e lição da escola de atenção.

M
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Muitos superiores cuidaram de cobrar dos
Instrutores o cumprimento das obrigações;
Líderes importantes na vida da caserna;
Inesquecíveis fatos ocorridos e soluções
Também no rancho, nos campeonatos...
As provas difíceis e grandes obstáculos!
Recordações pela passagem pelo trampolim,
Esperança de superar o medo e o erro;
Seriedade no uso de armas, não poderia faltar.

V
E
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Ver o Espadim, símbolo de honra e dignidade,
Elevar o pensamento ao infinito para agradecer.
Tantos armamentos usados, agora guardados:
Entre Placas, Medalhas e Troféus obtidos
Reavaliam o aperfeiçoamento intelectual e o
Aprimoramento físico, mental e esportista.
Nos uniformes usados, nos livros publicados...
Obras de autores famosos, o compromisso de
Servir à Pátria, à Corporação e à Sociedade.
Parabéns, Veteranos! Nossos agradecimentos!

Belo Horizonte, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2021.
https://academiadeletrasdobrasildeminasgerais.blogspot.
com/2021/02/parabens-militares-veteranos-homenagem.html

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

BATALHÃO DE CHOQUE, ROTAM E BOINAS MARRONS
Meus Camaradas e grandes Boinas Marrons,
Em 16 do corrente 2016, apesar de convidado há anos (estive
ausente do Estado de Minas Gerais por 28 anos), tive a oportunidade
honrosa de participar da sadia reunião de confraternização (denominada
Grande Encontro) dos BOINAS MARRONS.
Bons momentos! Convivendo com camaradas que, em
memoráveis jornadas de prevenção/repressão à “criminalidade da
pesada”, souberam honrar em feitos arriscados a farda da força pública
mineira, como integrantes da ROTAM.
Naqueles tempos idos, a ROTAM, desdobramento de duas
companhias do BPChq, diferenciava das demais tropas pelo uniforme
– única tropa que usava boinas como cobertura. Seus patrulheiros
ficaram conhecidos como BOINAS MARRONS. Estas tornaram-se
símbolo de Coragem-Honra-Eficiência-Eficácia.
Alguns companheiros, que hoje cultivam o símbolo, pediram-me
para escrever sobre a origem da ROTAM – esta concepção operacional
que se tornou “organização” e se alastrou pelo Brasil. Em Minas elevouse a Batalhão ROTAM.
Não sou historiador. A história, deixo-a para o Ten. Francis e outros
historiadores, mas, como antigo comandante do BG e comandantefundador do BPChq, berço da ROTAM, não poderia furtar-me ao
depoimento pessoal daquilo que vivi, o que ora faço. Certamente o
historiador virá para garimpar nos escaninhos do passado o surgimento
das tropas de choque e a ROTAM é “choque” no enfrentamento à
criminalidade da pesada! – no BG e seu florescimento no 7º BPM.
Saudações Milicianas,
Klinger Sobreira de Almeida
Veterano /PMMG, membro efetivo da ALJG
Presidente da Academia de Letras João Guimarães Rosa/PMMG.
2017/2019.
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BATALHÃO ROTAM-BOINAS MARRONS EM BH
MINAS GERAIS
Homenagem-Acróstica nº 6346

B
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Batalhão ROTAM, fundado, em 1981 é
A unidade de Reação do Cmt. Geral/PMMG;
Trinta e cinco anos depois, o Fundador,
Agora reformado Cel. Klinger Sobreira de Almeida
Lembra detalhes da idealização e útil criação:
Havia a criminalidade mais pesada, em
Ascensão no início da década de oitenta...
O que ele fez para a Comunidade foi por amor:

R
O
T
A
M

Reconhecer Mandamentos para serem cumpridos.
O Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas
Traz a marca:_ “Aqui não se cultuam os fracos.”
A Oração, o fervor no sentido da bravura emana
Mostrando placas, nos espaços e corredores...

B
O
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Bem dotado de Recursos Humanos e Materiais,
O Comandante Ten.Cel. Giovanne Gomes da Silva
Informa aos militares, autoridades e familiares
Novas tecnologias empregadas nas Operações;
Apresenta o Sistema (DTS), modernas viaturas,
Seus armamentos, fardamentos com atuações entre

M
A
R
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Muitos desafios com balanço positivo na PMMG:
A captura de presos perigosos, operações de choque,
Reintegração de Posse, controle de tumultos, combate
Referencial ao crime organizado, escoltas especiais,
O trabalho inteligente de intervenção em eventos críticos;
Na apresentação da criminalidade violenta, o Coronel
Shubert sempre lembra o lema dos ROTANIANOS!
A Equipe de Klinger foi a 1ª a usar as “Boinas Marrons!”
Belo Horizonte, Minas Gerais , Brasil, 16 de abril de 2016

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

PRESIDENTE KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA
ACADÊMICO-FUNDADOR-CADEIRA 12
PRESIDENTE DA ALJGR-PMMG-2017 A 2019
*6 DE OUTUBRO DE 1940.
Acróstico-histórico-biográfico nº 0166

K
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Klinger é um Templo de Saber Policial,
Líder construtor-social, da Humanidade,
Instrutor, no Curso Superior, Missão Global!
No seu Templo da Gestão”, cultiva a Verdade.
Garante a maestria do Planejamento inovador,
Estratégico e Tático Policial Corporativo.
Resguarda no Pensamento, a Fé e a Humildade.

S
O
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Seus valores alicerçam a nível Consciencial,
O senso de Justiça, Coragem, Honestidade,
Bela Inteligência Emocional, capacidade
Realizadora pela Fortaleza de Caráter!
Excelente Profissional da Segurança Pública.
Inesquecível Diretor Superintendente, Comandante
Reconhecido Chefe do Estado Maior, atuante,
Admirado Delegado Especial de Polícia.

D
E

De sua [Missão pelas Trilhas da Liderança]
Excertos de lição de Amor e de Esperança.

A
L
M
E
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A

A sua trajetória consciencial do berço ao Mundo,
Laços fortes: Empresarial Federal Estadual,
Municipal, Doutrinários de Saber profundo;
Em Teses aprovado. No 1º Simpósio Nacional
Indicou ao Trânsito, novos Procedimentos!
Dez anos de Associado Fundador Digna Honraria:
Academia de Letras João Guimarães Rosa/PMMG.
Belo Horizonte, 4 de outubro de 2005.
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KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA E
SÍLVIA ARAÚJO MOTTA
COMPLETAM BODAS DE MADEIRA
5 ANOS DE CASAMENTO:
21-07-2015 A 21-07-2020
Soneto nº 7363 – Noneto nº 0217

Julho, dois mil e quinze, linda brasa
que foi acesa, é chama e está aquecida,
nos quatro braços, cada abraço embasa...
Ciência explica: — Amor não tem medida!
A imunidade vibra em nossa casa,
o som do tango preenche nossa vida,
alta frequência espanta o mal sem asa!
Não há doença, onde há dor vencida.
Adaptação afina e faz canção:
— Dia de cada vez, a flor dos ramos,
enfeita a sala, em jarra de emoção.
Cinco velinhas, Voz Suprema diz:
— [Amai-vos um ao outro] e nos amamos!
Julho, dois mil e vinte, o SER bendiz.
Belo Horizonte, Minas Gerais, 21/julho/2020.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA,
AOS 79 ANOS DE VIDA
Soneto nº 6945 – Noneto nº 158
Por sua esposa Silvia Araújo Motta

Para a pergunta feita, com certeza...
Klinger Sobreira Almeida, nesta vida:
setenta e nove, tem melhor riqueza:
mostra alegria, vê Missão cumprida.
À Academia trouxe mais lhaneza!
Com liderança, força bem medida.
Juntos no lar, oramos com leveza,
depositamos Fé, na Lei contida.
Em seis de outubro, vence a idade e passa!
Um brinde a mais, feliz eu posso dar:
— AMOR em forma, todo dia abraça.
Felicidade cresce e tudo enlaça...
Cultura e Arte levam-me a cantar
a DEUS Supremo, por mais esta graça.
Parabéns, Kerido K. [...Avante, Camaradas...]
Presidente da ALJGR/PMMG.
Belo Horizonte, Minas Gerais, 6 de outubro de 2019.
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KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA,
AOS 80 ANOS DE VIDA
CORONEL PMMG-VETERANO
Acróstico-histórico-biográfico nº 7401
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Kerido K, Klinger por nós amado,
Líder na profissão, Polícia Militar,
Intermináveis histórias revelam seu passado,
Na verdade, em livro está a contar
Grandes lições e várias condecorações;
Enfrentamento que o desafio exigia;
Recolhimento, plano de ação e execução.

S
O
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Sério! Eu o conheci na Academia de Letras,
Onde esteve Presidente de 2017 a 2019;
Benfeitor, Acadêmico Fundador, escritor.
Revelou-nos competência, liderança, amor,
Esperança de que tantos sonhos, realizaria!
Inesquecíveis “Mementos” bem minuciosos,
Relacionados às ações de suas Comissões...
As horas incontáveis de aplausos preciosos!

D
E

Dentro de nossa casa, um tema predominante:
Era importante reformular o Estatuto da ALJGR.

A
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Aos poucos, fez adaptação no ambiente literário;
Lentamente, tantos frutos ficaram adocicados!
Maior união entre os Corpos Militares! Necessário
Entrosamento com outras Instituições Militares.
Interiorização! Meditação diária! Amor bem maior!
Demos Graças a Deus: saúde e paz nesta pandemia!
Aos oitenta anos; almoço especial! Brindamos a Vida!

PARABÉNS!
Uma vida de dedicação à profissão! Nasceu para liderar!
Belo Horizonte, Minas Gerais, 6 de outubro de 2020.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA,
KERIDO K.
Soneto nº 7221 – Noneto nº 207

A consciência é o local secreto
onde o Amor nasce e cresce com Poder.
Dois mil e quinze veio bem discreto,
trouxe Esperança...Como é bom saber!
Pleno de Paz, Perdão e olhar honesto...
Ao ouvir tangos, sabe me acender.
Quatro paredes... Toda a casa é resto...
Peito palpita, faz meu sangue arder.
Meditação traz bem-estar diário.
No Namastê, sequência: Eu te amo!
Nada nos falta, temos nosso horário.
Eu vivo o plano que hoje nos conduz.
Somos idosos! Nada, então reclamo!
Apaga a luz e logo me seduz.
---Dia dos namorados: I Love You!--Belo Horizonte, 12 de junho de 2020

KERIDO KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA,
I LOVE YOU IN BH-MG
Soneto nº 7492 - Noneto nº 259
Declaração ao meu esposo Klinger

Amar você faz bem à minha vida;
fidelidade em gesto mostra afeto
ao transbordar amor, na ação sentida
traz ressonância, em nosso mesmo teto.
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Muita atenção, no peito, está contida,
cérebro altivo sabe ser dileto;
faz-me sentir que sou mulher querida!
Nosso presente tem jardim repleto.
Quase seis anos, juntos, teste aprova,
habilidade em tese colhe flor
tão perfumada...O tempo dá-nos prova!
A cada dia cresce o meu apreço,
admiração, prazer real, sabor:
Amor “I love you” que não tem preço!
12 de junho-Dia dos Namorados Casados!

AMOR MATERNO É INFINDO
AOS MEUS TRÊS FILHOS: RONALDO, JUNINHO E TIDE
Soneto nº 7204 – Noneto nº195

No réveillon dancei feliz na vida!
Um nascimento prova intenso amor:
primeiro Filho gera paz, guarida!
Sete de julho traz da luz, calor:
Segundo Filho brindo à Mãe querida;
pois amamento, leite em bom sabor!
Terceiro Filho deu-me força à lida:
meus três AMORES, joias de valor!
Trago mãos postas, sempre estou pedindo
que nossos contos tenham sons eternos...
muita união no gesto puro e lindo!
Dia das Mães eu pego a taça e brindo
junto à Família dou abraços ternos
Amor materno provo ser infindo.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

O QUE É SONETO SEM SEGREDO?
Soneto clássico nº 7223 – Noneto nº 209

Soneto sem segredo, vale a pena;
na tradição, lirismo faz canção,
com dois quartetos, vai ao palco, acena
os dois tercetos trazem arte e ação.
Catorze versos, som na pauta encena,
métrica exigem, rima, ritmo e então
Clave de Sol... Cortina que abre a cena:
quatro, seis, oito, dez...[Batuta] à mão!
Clássicos, bem cantantes, meus eleitos
são mais difíceis; querem ver regência;
para os cantores, sempre os mais perfeitos.
O pensamento tem essência e meto
os tons mais fortes; mostram ter cadência:
A [Chave de Ouro] encerra o bom Soneto.
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CEL KLINGER - OBRA HISTÓRICA-JUNHO-2021
Acróstico nº 7.491 – por sua esposa Silvia Araújo Motta

C
E
LL

Com vasta e aprovada pesquisa, este autor
É Veterano da Polícia Militar de Minas Gerais:
Lançou uma obra Cultural-Histórica de valor!

K
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Klinger Sobreira de Almeida, uma “lenda viva”
Limita a “Construção do Período Republicano”
Importante 1890/1970. Ver Missão cumprida!
No livro “Polícia de Segurança Pública/MG”
Garante, que a documentação seguida (334p.)
Está à disposição dos interessados. Inéditas
Revelações de suas experiências na profissão.

O
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Orelhas e Capa, por Ten Cel Maurício J. de Oliveira,
Benemérito da ALJGR, Cel Zéder Presidente/UMMG,
Reuniu-se com Cel César Braz Ladeira/Vice/ UMMG,
Ao escreverem o Prefácio incentivador ao leitor/ledor.

H
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Honroso, nesta data do aniversário da PMMG, vem
Incluir nos ANAIS, um revelador resgate da HISTÓRIA,
Sensacional, instigadora pelo Cel Antônio F. Alcântara.
Tema propício, aos 246 anos, que completa a PMMG;
O contexto enriquecedor apresenta gloriosa memória.
Referência bibliográfica, provada em 61 citações raras.
Imprescindível conhecer a divulgação da abordagem
Cronológica, o que torna obrigatória estas leituras.
Aplausos, pelo compromisso com gerações futuras.
---PARABÉNS ao AUTOR e à PMMG nestes 246 anos!--Belo Horizonte, Minas Gerais, 9 de junho de 2021.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

CONVITE AO KERIDO K
Noneto nº 136 — Soneto 6814

É fevereiro e vejo muitas flores,
minha poesia quer vestir de luz...
Em cada letra frágil tem mil cores,
desejo vem e sei que me conduz...
Agora não me importam tantas dores;
as asas fortes tornam leve a cruz...
Posso abraçar você, meu par de amores,
cumpro meus planos, todos que compus.
Belos projetos mostram o que cumprir!
Ó beija-flor que faz romance e escreve,
prova do mel e faz amor florir.
Pássaro lindo, vejo-o sempre assim...
Traga da brisa pura o sonho leve:
-Venha desnudo, faça o pouso em mim.
Belo Horizonte, MG, Brasil, 9/Fev/2019.
...
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AMOR DE MÃE
(*)Soneto Clássico-Sáfico-Heroico nº 2362

Amor de Mãe é sol brilhante e aquece:
uma família inteira, noite e dia;
nas horas tristes põe a fé na prece:
de intercessão da Virgem Mãe Maria.
Amor de Mãe é chama, sempre cresce;
gera uma vida, encanta, alenta e guia;
transforma o sangue e quando o filho nasce,
dá o puro leite e prova a tal magia.
Amor de Mãe faz ver o céu de anil,
no leito, explode a estrela e traz canção;
bálsamo, acalma a dor que está no peito.
Amor de Mãe sublima graças mil,
deixa saudade e na alma, paz, perdão;
flor que perfuma a vida: amor-perfeito.
P.S: Este Poema-Soneto dedicado
à minha sogra e à minha Mãe
Ana Catarina de Andrade Araújo/Belo Vale/MG,
casada com Silvio Fernandes de Araújo.

Klinger Sobreira de Almeida / Sílvia Araújo Motta

UMA ÍNDIA SUBLIME E INESQUECÍVEL (CIV)
Klinger Sobreira de Almeida

“Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que
não tem luar (...) levarei saudade da felicidade que você me deu (...) a
sua imagem, sempre comigo, vai dentro do meu coração. ” (“ÍNDIA”, J.
A. Flores, M. O. Guerreiros e J. Fortuna)
A nação Puri, escorraçada do litoral, buscou as montanhas. A índia
Josina Sebastiana de Jesus, ao lado de Militão Roiz Oliveira, deixou sua
terra Mutum. Fixaram residência em Queiroga. Dessa união, a filha
Nelsina Sebastiana de Jesus, 12Nov/1920.
Numa característica do sertão mineiro, a luta entre duas
famílias de Queiroga (Itanhomi) – C x M – chegara ao auge, em 1922
(Militão, capataz dos M). O governo do Estado enviara um reforço
policial para apaziguamento.
O comandante do reforço – narram os autos do processo –
fingindo imparcialidade, desarmou os M, conduzindo-os, na manhã de
1ºSet1922, à escola pública. Era uma em emboscada! Os C, armados,
sob a égide da polícia, liquidaram os M (9 pessoas). Militão, um dos
mortos. A chacina movimentou a comarca de Caratinga, e repercutiu na
capital. Presidente do Estado enviou Delegados Militares e de Carreira.
Órfã, Nelsina foi criada e educada no seio de uma família que
cultivava valores éticos. Ela os apreendeu, internalizou-os e recebeu
educação esmerada, além da plenitude em prendas domésticas. Tornouse uma bela e cobiçada adolescente.
1937! O soldado Machado é destacado em Itanhomi. Jovem, 26 anos,
solteiro, descendente de portugueses, era um rapagão de olhos verdes,
também cobiçado. Enamorou-se de Nelsina. Casaram-se em 16Mai1938.
1939! Nasce a primeira filha, e a prole, característica das famílias
interioranas, expande-se. Moradias em diferentes cidades: Alvinópolis,
Ubá, Laranjal, Rio Novo...
1947! Recolhimento à sede/BH. O esposo, aprovado em curso, é
promovido a cabo. Morávamos num barracão de adobe, à rua Antônio
Dias – bairro Santo Antônio.
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Tempos difíceis! Cinco irmãos! Salários irrisórios! Vivíamos à
luz de lamparina. Meu pai desdobrava-se; nas horas de folga, rachava
lenha, para complementar a renda.
Nelsina, o sustentáculo do lar! Última a dormir, madrugava: tratava
das galinhas e do porco em engorda; regava os canteiros; preparava
a alimentação; apoiava os filhos nos exercícios escolares; costurava e
bordava por encomendas; limpava a casa, lavava e passava em ferro à brasa.
Montou-se poupança para a casa própria, pois um lote de 400m2 fora
adquirido, à prestação, na longínqua e desabitada Vila Jardim Montanhês.
1949! Casa própria: barracão erguido à rua Eng. Baleeiro, 315.
Minha mãe cercou-o, plantou-o, construiu chiqueiro e galinheiros.
Enquanto isso, meu pai trabalhava rígido e estudava para o Curso de
Sargentos (promoção Jul1950).
Impressionante a índia Nelsina! 16 a 18 horas de trabalho diário, sem
oásis de lazer. Os filhos mais crescidos ajudavam-na. SUPERMULHER!
1950! Setembro, quando ainda se regozijava com a promoção do
esposo, ela vergou. Foi diagnosticada com a temível Tuberculose, doença
que, à época, dificilmente se curava, não obstante nos EEUU e Europa
um antibiótico (Estreptomicina) já erradicava o bacilo causador. No
Brasil, entretanto, somente os ricos podiam importá-lo. Aos poucos,
no tratamento tradicional, abateu-se, definhando. A doença vencera.
23Abril1951! À tarde, o Sgt Machado e os seis filhos reuniramse em volta de sua cama. A índia, correndo as mãos flácidas em cada
um, abençoava-os. Em voz lenta, mas segura, dizia ao nosso pai: –
“Machado, estou deixando a vida, não separe nossos filhos; procure
uma companheira que possa educá-los; vi você sargento, e quero ver
o Klinger oficial da Força Pública...” Às 15h00, fechava os olhos:
encerrava a travessia terrena; sua alma voava rumo à Pátria Espiritual.
A mãe insuperável partira. Não mais a teríamos, protegendonos, reunindo-nos em leituras salutares, ministrando-nos sábias
lições, orientando-nos nos caminhos da vida.... Os filhos, perplexos e
desolados, choraram copiosamente.
Parentes e amigos ofereceram-se para cuidar da prole. Prevaleceu,
contudo, a recomendação de nossa genitora. A família permaneceu
unida, e ampliou-se. Para companheira de meu pai, adentrou ao lar uma
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jovem interiorana – Perina Rosa – que cumpriu o papel de condutora.
Hoje, aos 93 anos, forte e rija, continua a nos conceder sua presença
benfazeja. Veio, certamente, trazida pela estrela-guia da índia Nelsina.
23Abril2021! 70 anos! Cresci, estudei, tornei-me oficial da Força
Pública. Após 30 anos, na reserva, percorri outros Estados como
executivo empresarial. Estruturei família, hoje com oito bisnetos.
Atravessei planícies e vales; subi escarpas e rondei abismos. Quando
caí, reergui-me; quando me desviei, corrigi a rota...
Foram anos de desafios e lutas! Jamais o perigo ou a eventual
derrota subjugou-me. Por quê? Sempre, em todos os momentos, percebi
e senti a Luz Espiritual emanada da índia Nelsina. Hoje, o menino de 10
anos, que ela abençoou, quando sua Alma voou em liberdade, rendeLhe um preito de gratidão.
Índia Nelsina! Seus exemplos – trabalho, responsabilidade,
perseverança, coragem, resposta firme aos desafios, resistência
inquebrantável, lealdade, honestidade, compreensão humana... –
constituíram, e constituem, o fanal de nossa travessia terrena. Você foi uma
digna representante da nação Puri. Honrou os nativos da terra brasileira.
Obrigado, minha mãe! Sublime e inesquecível índia Nelsina!

*Índia Nelsina e Sd Machado – óleo sobre tela, de Marcelo Bottaro,
lastreada em foto 16Maio1938 (arquivo familiar).
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KLINGER CEL PM VET. CUMPRIU
DESEJO DE SUA MÃE ÍNDIA NELSINA,
MINHA SOGRA
Soneto sáfico-heroico nº 7.474 — Noneto 254

Índia Nelsina, filha bem-amada
de Sebastiana. Pai, senhor Roiz;
só com dois anos, órfã foi criada
pela Família certa, o povo diz:
_Aos dezessete, bela, já prendada,
sério soldado... [mão] de fato quis,
e com Machado, noiva, até casada.
Com cinco irmãos, o Klinger fez raiz.
Seguiu missão plantada em voz materna;
órfão aos dez, viu mãe morrer segura...
Inadiável volta à Casa Eterna!
Há setenta anos que essa ESTRELA traz
por seus exemplos, força e luz futura.
Inesquecível MÃE, descansa em Paz.
Belo Horizonte, MG, 23 de abril de 2021.
Metodologia: Versos Decassílabos.(Dez sílabas).
1-RIMAS: ABAB, ABAB, CDC, EDE; 2-SIGLAS usadas, no ritmo obrigatório:
HC-Heroico: 6ª,10ª sílabas. SF-Sáfico: 4ª, 8ª, 10ª sílabas. SF-HC: Sáfico-Heroico: 4ª, 6ª, 8ª,10ª sílabas. PI-Pentâmetro Iâmbico: 2ª 4ª 6ª, 8ª 10ª sílabas.3 Soneto Polirrítmico nº 7474. 4-Noneto-Poético-Teatral nº 254.Coro
do Noneto -Versos :1,5,9,12,14 [A,A,B,C,C].Rima dos SOLOS do Noneto:
BAB-BAB-DC-C [2,3,4-6,7,8-10,11-13];5-Classe de Palavras da rima final:
s.f. substantivo feminino Subst. Próprio, adj. Adjetivo e verbo. 6-Mensagem com
sentido completo no 14º verso, com sujeito (claro ou oculto), verbo e complementos.
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SURSUM CORDA - AME - {CORAÇÕES PARA O ALTO}
Soneto nº 7497 — Alexandrino-Acróstico-Mesóstico

S-Sentir do cosmos -Sol- brilhar, feliz Verdade,
U-Unir clarão da -LU-a, hoje, chama acesa;
R-Rever passado; -Ri-so farto, mar invade;
S-Sinal revisto -Sem-pre muda, com certeza.
U-Um cobertor em -U-ma pele põe vontade,
M-Modus Vivendi -Mos-tra: rosa tem beleza.
C-Canções gravadas -Con-tam certo, boa idade...
O-O tempo chega, -sO-ma os bens ou traz pobreza.
R-Razões de sobra -Re-gam brisa leve, agora...
D-Dois corações são -(Da-ta Vênia), duplo anseio,
A-Afago terno -Al-mas gêmeas, doce aurora.
A-Abraços fortes; -Al-to som requer mudança...
M-Magia cresce, -Mi-ra o tom, então dizei-o:
E-Ei! (Sursum corda)Ei! (Vox - Dei) sublime alcança.
*Sonetista Sílvia Araújo Motta-Cadeira 9
Academia Brasileira de Sonetistas-Patrono: Guilherme de Almeida.

Curiosidades:
1-“Sursum Corda”-Composição Musical de Franz Liszt (1811 - 1886),
Années de pèlerinage, troisième année, S163 (1877).
Franz Liszt (1811 - 1886), Anos de peregrinação, terceiro ano, S163 (1877).
2-A-[Acróstico]=Letras iniciais formam uma palavra, frases...
[Diacróstico]=Letras iniciais e mediais nos versos.
[Diagonais]=Letras em intercaladas entre os versos.
[Mesóstico]=Letras mediais nos versos.
[Teléstico]=Letras finais nos versos.
B-[Acrósticos] podem ser: biográficos, históricos, comemorativos,
filosóficos, humorísticos, líricos, psicológicos, informativos, apreciativos,
intimistas, eróticos, didáticos, de despedida, de boas-vindas,
em forma de prece, poéticos ou não, etc.
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OURIVES DA POESIA SONETISTA - CAPPAZ - 2011
Homenagem-acróstica nº 3.449

O
U
R
II
V
VE
ES

Onze Sonetistas foram eleitos pela CAPPAZ:
Uma [C]onfrari[a] [P]OETAS e [A]RTISTAS pela [PAZ],
Referência da Presidência de Joyce L. Krischke,
Incrementada pelo Jota-Jota, Patrono de Honra;
Vibração heroica dos sons, versos metrificados,
Elegantes, clássicos, sáficos, rimados, cantantes
São joias raras, retratos poéticos trabalhados.

D
DA
A-

Denominados SONETISTAS OURIVES da POESIA,
Apresentados em Quadro-de-Honra-Especial...

P
PO
OE
ES
SI-I
A
A-

Pérolas inspiradas em Petrarca(Itália:1304-1374)
Ou em Camões, nas líricas imortais, de Portugal,
Em nosso Guilherme de Almeida, a cultura avalia,
Sabedoria, teoria literária e prática da lição ideal;
Importa, é o reconhecimento CAPPAZ, neste dia,
À lapidação poética em 2 quartetos e 2 tercetos:

S
SO
ON
NE
ETTI-I
S
STTA
A-

Sílvia Araújo Motta/Belo Horizonte/Minas Gerais;
O João José Oliveira Gonçalves, Poeta de Bagé,
No Rio Grande do Sul; Fernando Salinas Couto,
Em S.Paulo; Lourdes Ramos-Rio de Janeiro; Ana
Teresinha D.Machado/MG; Carlos Reinaldo/MG;
Inesquecível JOYCE LU@ZUL, em Santa Catarina;
Sérgio M.Pandolfo/PA; Sílvia Silva Benedetti/RS;
Temos também Eloisa A. Maciel/RS, entre poetas,
A Esther Rogessi, Estado de Pernambuco, Brasil.

Belo Horizonte, MG, sábado, 12 de fevereiro de 2011.
Ver QUADRO com as fotos dos 11 OURIVES
Fonte: https://www.recantodasletras.com.br/acrosticos/2807106
Enviado por Silvia Araújo Motta em 22/02/2011
Reeditado em 27/02/2011-Código do texto: T2807106
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GRATIDÃO
Soneto nº 6043- Noneto-Poético- nº 19

Gratidão faz pulsar amor, saudade
da ação que o tempo cuida e dá sinal,
a sensação de calma, o peito invade,
onda que beija o mar azul, real.

Gratidão traz mãos postas, voz verdade,
na joia rara tem valor total,
abre janela ao sol, traduz vontade,
pois revigora a força contra o mal.

Gratidão é luz, clara lua, ninho;
lembrança viva esconde em fino véu,
forte emoção que alegra a dor vencida...

Vela interior que mostra o bom caminho;
brilho de estrela lança em todo céu...
Gratidão é flor; sol que aquece a vida.
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MENSAGEM ELETRÔNICA
De: Prof. Jair/Sandra - Para: Sílvia/Klinger. BH,MG, 14-Março-2019.

Klinger está, periodicamente, a escrever uma página
reflexiva aos acadêmicos. Esse artigo se faz acompanhar,
sempre, de um soneto interpretativo da mensagem, composto
por Sílvia, sua esposa, numa velocidade admirável.
Apraz-me homenagear a POETISA (e não poeta, masc.)
com o soneto abaixo:

CANTO SÍLVICO

Prof. Jair Barbosa da Costa,
Ex-Presidente da Academia de Letras JGR/PMMG

Facilidade em sonetar só vi
nessa mulher de fato reencontrada
no grande amor que só lhe faz sorrir
klingerianamente acorrentada.
Por isso, o canto Sílvico eloquente
sempre a rimar a mensageira paz
de seu amado, escrito convincente,
filosofar enxuto, não loquaz.
Se amar corrente é sadomasoquismo,
ninguém em são juízo assume a causa
quando a mulher deseja o escravagismo.
Não é discurso novo essa marola,
como também não o é o amor sem pausa
prender dois madurões na mesma argola.
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AGRADECIMENTO
Sílvico-Klingeriano ao casal Jair-Sândrico
Soneto nº 6848 - Noneto Nº140-Sílvia Araújo Motta

Agradecer ao caro amigo, vim
tamanho gesto fez mão posta unir;
acorrentada ao peito amado, sim,
Sílvico laço rima e faz sorrir.
Klingeriana algema causa em mim
a pulsação do mesmo tom sentir;
argolas de ouro brilham mais , assim
na mão esquerda, prendem o porvir.
Há quatro anos cresce nosso amor
a vela acesa vê que luz crepita;
a convivência vence qualquer dor.
Klinger declara ter MULHER querida,
Sílvia declama e canta a lei escrita:
— ”Cristo é o Senhor” que guia nossa vida.
Belo Horizonte, quarta-feira, 14 de março de 2019
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SILVIA ARAÚJO MOTTA

Nome literário de Sílvia de Lourdes Araújo Motta. Mineira de Belo Vale.
Radicada em Belo Horizonte, MG, há mais de 50 anos. Nascida no Dia de Reis:
6 de janeiro de 1951, Dia Internacional do Acrosticista, em sua homenagem, mas
foi registrada no dia 7 de janeiro. Filha de Sílvio Fernandes de Araújo e de Ana
Catarina de Andrade Araújo. Irmã de Maria José, Lenyr e Violeta Terezinha. Mãe de
Ronaldo (40), Deusdedit (34) e Aristides (31). Duas noras: Sheyla e Thays. Sílvia
é cordelista, articulista, cronista, ensaísta, romancista, vexilóloga, acrosticista,
poliglota (quatro idiomas). Musicóloga-compositora, instrumentista e artista plástica.
Proferiu palestras em 26 estados brasileiros. Professora-doutora em Filosofia
e possui outras graduações e pós-graduações. Frequentou a UFMG, UNI/BHFAFICH e PUC Minas. Pedagogista, professora de línguas e literaturas portuguesa
e inglesa, psicologia, sociologia; cursou direito na FAMIG (incompleto). Profissionaleducadora por mais de 40 anos. Idealizadora e fundadora em 17 de fevereiro de
2000 do Clube Brasileiro da Língua Portuguesa, onde é presidente da entidade
desde o início. Presidente pro-tempore da Academia de Letras do Brasil, seção
Minas Gerais (ALB-MG). Representante do World Parlament of Security and Peace
(WPO), coordenadora mundial contra a violência doméstica explícita ou velada
(ONU/UN/Ecosof/Esango), com protocolo de Paris, França. Autora de 47 livros-solo
e coautora em 167 coletâneas de contos e poemas. No sítio “Recanto das Letras”
possui 7.544 textos de sua autoria, com 831.300 leituras. Rainha Internacional dos
Acrósticos por ter escrito mais de dez mil poemas-acrósticos. Escreveu também
mais de quinhentos sonetos e mais de quatro mil trovas. Coleciona mais de
oitocentas medalhas, troféus e placas. Tem dois títulos Honoris Causa; centenas
de títulos nas áreas sociocultural, literária e humanística. Senadora Cultural,
comendadora, Embaixadora Humanística da Paz (Brasil, Estados Unidos, França
e Chile). Casou-se em segundas núpcias com o coronel PM Klinger Sobreira de
Almeida em 2015. Entre outras 28 academias, pertence à Academia Brasileira de
Sonetistas (Abrasso), à Arcádia de Minas Gerais e à Academia de Letras João
Guimarães Rosa da PMMG. Participou da comissão de organização da Coletânea
literocientífica da ALJGR/PMMG em 2019, com 512 p.
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KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA

Klinger Sobreira Almeida nasceu em Alvinópolis, MG, em 6 de
outubro de 1940. Filho do soldado Sebastião Machado de Almeida e de
Nelsina de Almeida, de descendência indígena. Curso de Formação de
Oficiais, 3 de março de 1958; aspirante, 7 de outubro de 1961. Delegado
Especial de Polícia e de Capturas, 1962/1973. Comandante do 14º BPM/
Ipatinga, 1º BPM/BH e do Batalhão de Choque, onde criou a ROTAM.
Promovido a coronel em 31 de março 1981; comandante da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) de maio de 1981 a julho de
1984. Estabeleceu um novo conceito de operação: Distensão da Malha
Protetora com descentralização dos batalhões de área e recoberturas
sucessivas: Companhias Tático Móvel, Regimento de Polícia Montada
(RPMont) e do Batalhão de Polícia Choque (BPChoq). Comandante
da Academia de Polícia Militar e, cumulativamente, em 1986 assumiu a
chefia do Estado Maior. Presidente do Clube dos Oficiais de MG-COPM
em 1982/1983. Entrou para o Quadro de Oficiais da Reserva (QOR)
em março de 1987. Ocupou diretorias do Grupo Empresarial Águia
Branca, no Espírito Santo e Bahia. Desenvolveu várias produções
profissionais: dezenas de diretrizes e instruções operacionais. Retornou à
residência de Belo Horizonte. Em 2015, casou-se com a acadêmica Sílvia de
Lourdes Araújo Motta. Presidente da Academia de Letras João Guimarães
Rosa da Polícia Militar de Minas Gerais de 2017 a 2019.
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