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Este jornal completará 78 anos de
existência, em 2 de novembro 2014!
Sempre desassistido pelo poder público municipal, CANTAGALLO
NOVO, depois O NOVO CANTAGALO continuou sua carreira de
defensor dos legítimos interesses da Terra Cantagalense... Hoje, é o mais
antigo jornal da Região Serrana Fluminense...
Manter um jornal em cidade do interior cuja economia
ainda não deslanchou para o progresso, é tarefa hercúlea.
Foi o que fez o jornalista ANTONIO FERREIRA DE
CARVALHO, desde que, em 1936, finalizou o antigo
CORREIO DE CANTAGALLO e fundou este
CANTAGALLO NOVO.
Ainda jovem, com 28 anos, ele se lançou no
jornalismo, para nunca mais deixá-lo! Casado, sua mulher e
filhos foram seus auxiliares, trabalhando não somente na
redação e distribuição do jornal, mas também na parte
gráfica.

Antonio e Sebastião Carvalho, pai e filho, com seu jornal

Compor o jornal, com aqueles tipos metálicos, era
um trabalho de paciência, que todos os quatro filhos
executaram, uns mais, outros menos. Era como dizia o
jornalista: “Todos os meninos devem passar pela caixa!”
Isso significava que todos deviam aprender tipografia e
ajudar na composição do jornal.
Aprender e usar tipografia foi para Sebastião um
importante treinamento, pois ele desenvolveu e aprimorou a
técnica da síntese no uso da linguagem. Muitas vezes seu
pai lhe pedia que escrevesse algo para completar uma págima
do jornal. Para ganhar tempo, ele escrevia diretamente no
componidor, em tipos metálicos. E isso lhe foi de grande
valia quando, muito mais tarde, teve que sintetizar textos na
Cultura Inglesa!
Mas, voltando ao CANTAGALLO NOVO, as
campanhas encetadas pelo jornal foram memoráveis. Uma

delas, a criação de uma Semana Euclidiana e da Casa de
Euclides da Cunha, hoje são realidades defendidas ou
desfrutadas especialmente por jovens. Lembramo-nos
quando apenas o jornal e a nossa redatora literária, Amélia
Tomás, batalhavam por esses temas! Conhecida em grande
parte pela divulgação de sua Coluna Literária, a escritora,
que iniciamos no jornalismo e colocamos na ABI, acabou
sendo nomeada diretora da Casa de Euclides da Cunha.
Há muitos outros temas que este jornal divulgou e defendeu.
no passado. Hoje, Sebastião Carvalho, e sua esposa, Rosa
Maria. editam este antigo órgão de divulgação, nesta fase
dedicado a assuntos culturais. Diferentemente do que era
no passado, o jornal não circula em papel, mas somente
na Internet (on line). Publica matéria de interesse público, e
abre suas colunas para a divulgação democrática das ideias.
CANTAGALLO NOVO também lançou um novo
valor: ANABELLE LOIVOS.
Desde menina ela se destacou nas letras, mostrando
grande capacidade de análise de fatos e do uso da lingua
portuguesa. Devido a essa habilidade foi admitida como
colunista do jornal O NOVO CANTAGALO, que
dirigíamos, por volta de 1998. Manteve, por algum tempo,
a coluna SOBREIMPRESSÕES, tratando de assuntos
diversos.
Durante anos ela teve contatos com os escritos de
Amélia Tomás, nossa redatora literária, que, anos mais
tarde, após sua morte, homenageou com um sítio que
denominou de ARQUIVOS AMÉLIA TOMÁS.
Amélia Tomás e Euclides da Cunha são as figuras
que Anabelle reverencia, realizando importante trabalho
literário, de análise e divulgação de suas obras.
Doutora em literatura e professora universitária, ela
vem de publicar um livro, Dona Maricotinha, bem
diferente dos ensaios existentes em revistas
especializadas... Anabelle, agora, aparece com um
trabalho de cunho social, que nos leva a crer que se
inspirou na antiga mestra Amélia Tomás, especialmente
em escritos de sua Coluna Literária, que manteve por
anos, em O NOVO CANTAGALO.
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Celso Frauches
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Cantagalo – de Vila à Cidade
Celso da Costa Frauches

Jornalista Sebastião A.B.de Carvalho

CANTAGALO, quem te viu e quem te vê!...
MEUS registros de memória, de quando vivi em
Cantagalo, referem-se especialmente às importantes décadas
de 1950 e 1960...
NESSA época, grandes transformações ocorreram
no Brasil, no mundo e em Cantagalo.
VAMOS deter-nos apenas em Cantagalo.
VÍNHAMOS de um passado em que a atividade rural se apresentava pujante, com as nossas fazendas ainda
apresentando uma produção relevante.
SOB o comando do Coronel Manoel Marcelino de
Paula, chefe do Partido Social Democrático (PSD), o
município ia vivendo, com muita gente dependendo do
coronelismo vigente, ocupando os poucos cargos existentes,
especialmente os de nomeação para o magistério, e, por
outro lado, pessoas insatisfeitas, por não terem sido
contempladas pelas benesses do poder local!... Coisas da
política!...
CORONEL Marcelino de Paula era um homem
respeitável. Sabia lidar com as pessoas e com o poder. Não
foi atoa que mandou no município por cerca de 4 décadas.
NUMA eleição, o Coronel foi derrotado por um excorreligionário, que aceitou concorrer ao cargo de Prefeito,
pelas forças oposicionistas. Uma mudança ocorreu, mas
não foi essa a grande mudança!
MUDANÇA real começou no início da década de
60, com a chegada das grandes cimenteiras, que adquiriram
terras em Cantagalo, e instalaram suas fábricas, dando início
a um novo ciclo econômico na região...
NÃO apenas a contribuição dos impostos gerados
com a produção e comercialização do cimento, mas também
a vinda para Cantagalo, de muitos trabalhadores e
empreendedores, ocasionou um forte impulso à economia
local.
COM mais, muito mais dinheiro, a Prefeitura
aumentou os seus quadros de funcionários, atacou
problemas antes intocáveis, pela falta de recursos, investiu
em obras várias. Passou a gastar bastante! O progresso é
visível e palpável, em todos os setores.
MAS junto com o progresso vem outros problemas,
inclusive o de habitação, de saneamento básico, de saúde,
de educação, de trânsito. E, dentre todos, avultam dois, de
difícil solução, o da poluição atmosférica e o da degradação
do solo, ambos ocasionados pela atividade das cimenteiras.
A poluição do ar é causada pela emissão de gases poluentes
lançados à atmosfera pelas chaminés das fábricas. A
degradaçao do solo é fruto da exploração das nossas jazidas
calcárias. Acresce ainda a movimentação de pesados
caminhões e carretas, que transportam material para vários
destinos, em grandes e crescentes quantidades...
Cantagalo mudou muito! Quem te viu e quem te vê!

Há 157 anos, em 2 de outubro de 1857, “Antonio
Nicoláo Tolentino, do Conselho de Sua Magestade O
Imperador, Official da Ordem da Provincia do Rio de
Janeiro”, editava o Decreto nº 965/1857, elevando a
Vila de Cantagalo à categoria de Cidade. Por alvará de
9 de outubro de 1806, foi criado o distrito de Cantagalo
e, por alvará de 9 de março de 1814, o município, sob
a denominação de São Pedro de Cantagalo,
posteriormente, Cantagalo. 2014 marca o bicentenário
de nosso município, cujas comemorações foram
realizadas em março findo.

Vista parcial da Praça João XXIII e da Igreja Matriz
do SS. Sacramento de Cantagalo
Em outubro de 1957, a cidade de Cantagalo
comemorou o seu centenário, com festividades
promovidas pela Prefeitura, sendo prefeito Henrique
Frauches, com o apoio do Grêmio dos Amigos de
Cantagalo, liderado pelo cantagalense Lizt Sá Vieira,
um de seus fundadores.
Na Praça Miguel de Carvalho,onde tem sede
Prefeitura e Câmara de Vereadores, foi solenemente
instalado o Marco do Centenário, criação do escultor
cantagalense Honório Peçanha, com a presença do
então governador Miguel Couto Filho, ao lado de outras
autoridades do legislativo fluminense, além de prefeitos
de municípios da região e das autoridades e do povo
cantagalenses. Na oportunidade, o poeta Arthur Nunes
da Silva assinalou o evento com um poema inédito.
Em Niterói, com o Grêmio dos Amigos de
Cantagalo, participamos do planejamento e da
organização das comemorações do centenário de nossa
cidade, tendo à frente os amigos Geraldo Arruda
Figueiredo, Lizt Sá Vieira e Casemiro Marques. Durante
o evento, de 28 de setembro a 2 de outubro de 1957,
estivemos em Cantagalo, colaborando na concretização
do evento, sob o comando do prefeito Henrique
Frauches.
As festividades comemorativas do Centenário da
Cidade de Cantagalo, assim como do bicentenário do
Município, são eventos indispensáveis ao resgate da
história e da tradição de nossa terra, objeto de estudos
de pesquisadores como Amélia Thomaz, Henrique Bon,
Clélio Erthal e do nosso diretor, Sebastião A. B. de
Carvalho, este, um dos mais entusiastas pela
recuperação da história das origens de nossa Cantagalo
e da criação de instituto destinado a manter viva a
nossa história.•
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FAZENDAS DE CANTAGALO condensado do álbum inédito, criado
pelo CEPEC, contendo 37 fazendas do município. Pesquisas de 1991 e 2013
Este jornal vai publicar
resumos de matéria sobre as
fazendas de Cantagalo, retirada
da obra de Sebastião e Rosa
Maria Carvalho, sob o
patrocínio do
Centro de
Estudos e Pesquisas Euclides
da Cunha - CEPEC. Leia este
importante artigo sobre o tema:
A FAZENDA CAFEEIRA
FLUMINENSE.
Pioneiro na defesa da ecologia
www.nitcult.com.br/fazcafe.pdf na Região Serrana: 1959

Fazenda São Clemente

3- Fazenda N.S. da Conceição do Rio Negro

Sede da Fazenda N.S. da Conceição do Rio Negro

A casa grande desta bela fazenda mantém toda
Não nos cansamos de apreciar os recantos,
característica da época do Império, teto, assoalho, alguns aproveitando para captar fotos de rara beleza, como as
móveis, a parede de pau a pique, vestígios de senzala. O que estampamos abaixo, para que os leitores tenham uma
sistema de abastecimento de água foi feito de pedra pelos ideia do valor das terras cantagalenses, nesta feliz área..
escravos. Um tanque de pedra entalhada numa lage única,
mostra como os escravos trabalhavam, e eram muito bem
feito os seus trabalhos. Na parte de baixo da casa grande
há um porão da época do Império. Nele está a estrutura
construída na década 1820+- com a viga mestra que
sustenta a parte de cima da casa. A viga, de braúna, foi
lavrada no local, inteiriça. Esse porão deveria ter sido a
moradia dos escravos. Vimos, lá, madeiras antigas da
época do Império.
Ainda no porão, havia serras de engenho que não
estavam mais em uso, 2 mós (pedra de moinho). Uma
observação: as pontas dos caibros eram todas trabalhadas.
Preservado estava o terreiro de café. No pomar, duas
mangueiras com mais de 100 anos. O estábulo foi
construído pelos atuais proprietários. Em todo o pomar,
e nos demais locais da parte externa da fazenda, vemos
vestígios, e até mesmo uma boa parte das pedras antigas,
como calçada, assim como escadas.
A família Baêta, atual proprietária dessa fazenda,
que outrora pertenceu também a famílias ilustres dentro
do município, nos recebeu com muita cordialidade, e falou
que quer conservar as suas características, e têm um plano
quanto ao aproveitamento do porão da casa grande, mas
sem modificá-lo. Pois também acham que o passado é
muito importante e deve ser lembrado no presente e no
futuro, mantendo-se viva a fazenda de ontem, dos seus
antepassados, para a sua geração atual, e para seus
descendentes no futuro. A região onde se encontra a
Fazenda Nossa Senhora da Conceição, banhada pelo Rio
Negro, é de uma beleza esfusiante!

A luz solar se insinua e colore a superfície do rio, nos arredores
da sede da Fazenda N.S. da Conceição. Foto CEPEC 2013.

Beleza e mais beleza é o que encontramos quando visitamos a Fazenda
Nossa Senhora da Conceição do Rio Negro, no primeiro distrito de Cantagalo.
A sede da fazenda também impressiona por suas linhas e conservação. .
Foto CEPEC 2013.
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Noticiário de interesse público baseado em reportagens da
Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Cantagalo RJ
Textos adaptados ao formato deste jornal, de material de autoria de Gilmar
Marques e Karina Monnerat, da Assessoria Municipal de Imprensa.

Cantagalo promove audiência pública para elaborar
plano de atendimento socioeducativo de menores
Em debate, a metodologia de construção do Plano
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Cantagalo (CMDCA), em parceria com a
Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu, na
noite de terça-feira, 23 de setembro, no auditório da Escola
Municipal Maria Bellieni D’Olival, no bairro Santo Antônio,
a I Audiência Pública sobre Adolescentes, Ato Infracional e
o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo,
que teve como objetivo dar início às discussões que
contemplem as ações destinadas ao adolescente autor de
ato infracional.
Tendo como mediador o consultor Sérgio Teixeira, a
audiência discutiu a metodologia que será utilizada na
construção do Plano de Atendimento Socioeducativo,
definindo ações que envolvam todas as políticas sociais
públicas do município no atendimento ao adolescente em
conflito com a lei.

Durante o evento, também foi debatido o
funcionamento do Serviço de Medida Socioeducativa, o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase),
que regulamenta quais procedimentos o poder público deve
tomar no atendimento a adolescentes autores de ato
infracional.
Compuseram a mesa de abertura da audiência a
presidente do CMDCA, Denise Araújo; a secretária municipal
de Assistência Social, Madalena Bard, que também
representou o prefeito Saulo Gouvea (PT); o delegado de
Polícia Civil na cidade, Ricardo César Fernandes Pinto; a
assessora da Secretaria Municipal de Educação, Luíza
Fontão, que representou a secretária de Educação, Lucinha
Farah Noronha; e a conselheira Valdete do Couto Oliveira,
que representou o Conselho Tutelar, que também teve outros
conselheiros presentes.

Músico cantagalense participa de Feira de Música em São Paulo
Bruno Palma se apresenta pela terceira vez no evento que é considerado o maior da América Latina
O músico cantagalense Bruno Palma apresentou-se
na maior Feira de Música da América Latina, a Expomusic,
na quinta-feira, 18 de setembro, em São Paulo. É o terceiro
ano em que Bruno participa deste evento, que atrai músicos,
artistas e admiradores.
Durante a participação em quatro estandes, Bruno
apresentou um repertório com clássicos da guitarra e músicas
do seu novo projeto instrumental, inspiradas na obra do
escritor cantagalense Euclides da Cunha. Projeto que também
será lançado em breve na região.
A Expomusic é um evento que contempla os
lançamentos em instrumentos musicais, com apresentações
de músicas e oportunidade para grandes negócios, além de
mostrar talentos e impulsionar a carreira de músicos.
Para Bruno, é uma grande experiência participar de
um evento com tanta visibilidade e poder levar o nome de
Cantagalo para onde vai. “Agradeço sempre ao apoio da
minha cidade e procuro levar o nome de Cantagalo para os
lugares em que me apresento. Neste evento será com muita
alegria que eu vou representar mais uma vez a nossa cidade
bicentenária”.

Prefeitura faz audiência pública para prestar contas do segundo quadrimestre do ano
Saúde e educação continuam sendo setores que mantêm investimentos acima dos mínimos exigidos
A receita arrecadada pela Prefeitura de Cantagalo, de R$ 51.260.854,40,
contrastada com a despesa empenhada, de R$ 49.925.187,60, deu ao
município um superavit financeiro de R$ 1.335.666,80 nos primeiros oito
meses de 2014. É o que mostram as planilhas apresentadas pelo secretário
municipal de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Econômico, Márcio
Longo, durante a audiência pública de prestação de contas da execução
orçamentária do segundo quadrimestre deste ano – maio a agosto –,
realizada na noite da última segunda-feira, 29 de setembro, no auditório
da Prefeitura, anexo à Secretaria Municipal de Defesa Civil e Trânsito, no
Triângulo.

O relatório mostra, por exemplo, que os investimentos feitos nas áreas de
saúde e educação superaram os índices mínimos exigidos por lei nos
primeiros oito meses deste ano. A aplicação de recursos de impostos na
saúde pública atingiu, no período analisado, 26,8% da receita. A exigência
legal é de 15% do volume arrecadado. Ou seja, o município aplicou, em
recursos próprios, R$ 9.602.994,60, enquanto que o mínimo legal seria
de R$ 5.373.853,10, perfazendo R$ 4.229.141,50 acima do limite
constitucional, ou 11,8% a mais. Outros recursos, esses frutos de repasses,

Conclui na página seguinte...
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CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
EUCLIDES DA CUNHA - CEPEC

Sociólogo Sebastião Carvalho

CRIADO em 1958, por Sebastião Antonio Bastos de Carvalho,
e oficializado em 1991, o CEPEC vem desenvolvendo
estudos e trabalhos sobre o patrimônio natural e cultural de
Cantagalo, lutando para sensibilizar os cantagalenses no
sentido de trabalharem pela preservação e desenvolvimento
das coisas da Terra. Presentemente, pugna pela criação do
Museu Histórico e Antropológico de Cantagalo.

Contra as falsas estórias sobre Mão de
Luva e Cantagalo...
Por ocasião das comemorações do Bicentenário de
Cantagalo, o CEPEC publicou documento em que
desmascara algumas falsidades históricas sobre o município,
começando pela tal “versão romântica”.
Talvez por dificuldades na pesquisa histórica, um
estudioso, Acácio Ferreira Dias, certamente acossado pela
necessidade de dar respostas às mentes inquiridoras,
inventou, isso mesmo, simplesmente inventou uma versão
“romântica” da vida de Manoel Henriques, colocando-o como
um fidalgo português, que teria sido degredado para o Brasil,
por motivo de um envolvimento amoroso com a princesa D.
Maria I, depois Raínha de Portugal!
Visitado por ela na prisão, Manoel Henriques teria sido
beijado, na mão, e jurado que aquela mão nunca mais seria
tocada por outra pessoa. Passou então a usar uma luva
negra... Daí o cognome de Mão de Luva!
Mas o estudioso não parou por aí! A fim de explicar a
origem da denominação CANTAGALO, que atribui ao canto
de um galo, ouvido pelos militares, retirou dados do relatório
de São Martinho, na parte que relata a luta para a prisão de
Mão de Luva, aplicando-os a um pretenso traidor, o qual, sob
promessas de liberdade e ganhos, teria feito um serviço sujo,
sabotando as armas, indicando os locais importantes para o
ataque, e convencendo o Luva a abrir as portas para uma
falsa mascateação que chegaria no dia seguinte...
A verdade é que essa tarefa foi executada, sim, mas
por dois militares infiltrados no grupo. O citado estudioso
simplesmente usa tais dados para atribuí-los a um membro
do grupo de garimpeiros! Isso é muito negativo, porque viria
denegrir a imagem do grupo do nosso valoroso
desbravador!a
Hoje sabemos, graças a pesquisas do CEPEC, que
o nome CANTAGALO não surgiu quando da prisão de Mão
de Luva, mas é-lhe muito anterior. Isso está bem claro em
vários documentos em que aparece a grafia Córrego do
Canta Gallo.
Sabemos, ainda, que Manoel Henriques, o Mão de
Luva, não era português, mas natural de Ouro Branco, Minas
Gerais
Tais invencionices, que agridem a realidade histórica
de Cantagalo, foram acatadas até por órgãos oficiais, e
intelectuais, notadamente poetas!...
Até hoje há pessoas que escrevem nessa linha, mas
o fato é que, ao colocarem tais lendas, foi ocupado o espaço
onde deveria estar a verdadeira história de nossa Terra! Isso
somente atrasou a pesquisa, fazendo com que a história
fosse, aqui, baseada em falsas premissas!
Felizmente conseguimos editar, em 1991, o livro O
TESOURO DE CANTAGALO, que, baseado em pesquisas
rigorosamente científicas, desmistifica todas essas lendas,
mostrando como Manoel Henriques, brasileiro natural de Ouro
Branco, MG, foi um desbravador que contribuiu para o
desenvolvimento desta região, não só com seu trabalho, mas
também chamando para cá as atenções de autoridades e
aventureiros. Esse livro, esgotado, está prestes a ser
reeditado pela Prefeitura Municipal de Cantagalo, principal
interessada em prover o povo com dados históricos
confiáveis, quando a continuidade da mentira seria uma nódoa
nos históricos de tantos cidadãos honestos e dedicados à
coisa pública!
eI

Um livro que mostra o que Euclides da Cunha,
encontraria em sua Terra, Cantagalo...

www.nitcult.com.br/amarguraegenio.pdf

Prefeitura faz audiência pública para prestar contas
do segundo quadrimestre do ano
Vem da página anterior
perfizeram mais R$ 2.950.060,50, o que elevaram os investimentos em saúde
no período para R$ 12.553.055,10.
Em educação, a taxa de investimento foi de 28,74% (R$ 10.294.670,10), o
que também supera a exigência de 25% da receita (R$ 8.955.001,83). Foram
aplicados 14,96% além do mínimo exigido, ou R$ 1.339.668,27. Esses valores
incluem o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Da receita do Fundeb,
o município é obrigado a investir, pelo menos, 60% nos salários do magistério.
Mais uma vez, a Prefeitura foi além, ultrapassou o mínimo legal e aplicou
89,87%. De acordo com o prefeito Saulo Gouvea (PT), a proposta é, em
breve, aplicar o total desses recursos nos salários dos professores.
Os gastos com pessoal chegaram à taxa de 48,83%, considerando o aporte
realizado mensalmente para cobrir o déficit do Ipam (Instituto de Pensão e
Aposentadoria Municipal). Sem a cobertura do Ipam, a taxa cairia para
48,10%.
O secretário Márcio Longo explicou que a Prefeitura, desde o ano passado,
vem utilizando aportes dos royalties do petróleo para cobrir essa diferença na
folha do instituto, o que vai diminuir, consideravelmente, o impacto sobre a
folha de pagamentos da Prefeitura. Segundo ele, a expectativa é de que essa
necessidade de cobertura com peso na folha de pagamentos seja zerada até o
final deste ano. “Assim, vamos, de certa forma, desonerar a nossa folha de
pagamento, permitindo que trabalhemos com mais folga”, explicou. No entanto,
os recursos para a cobertura do Ipam continuam sendo dos cofres da Prefeitura,
o que muda é apenas a ferramenta contábil, que permite que esse montante
não seja contabilizado como gastos com pessoal.
Além de secretários municipais e assessores, também participaram
representantes da sociedade civil, como a secretária do Conselho Municipal
de Saúde (CMS), Rosilene Pereira de Castro; o conselheiro Genecir da Silva
Guzzo, que representa o Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal (Ipam)
no CMS; o presidente do Sindicato dos Servidores do Município de Cantagalo
(Sinsecan), Edualdo Barros Ortega; e o presidente do Sindicato Rural de
Cantagalo, Elson Pereira.
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ENSINAMENTOS FILOSÓFICOS PARA A NOVA ERA
Mahabhutani e Indrananda
Inspirados por Bhagavan Sri Ramana Maharshi
Trabalho de exposição de ensinamentos da Filosofia Vedanta, escrito por Mahabhutani e Indrananda,
inspirados no excelso Guru Bhagavan Sri Ramana Maharshi.

“EU SEI MEDITAR, ESPERAR E CONFIAR!”

EXCERTOS DA “NOVA DOUTRINA” de Ramana Maharshi
Vem da edição anterior

Sabendo disso, o Discípulo doa-se sem reservas a todos
os seres, com os quais se identifica no mais alto. Suas vidas
são, assim, pontilhadas de benesses, que lhe facilitam a
ascensão.
4.8. A consciência absoluta é o despertar, na sua
totalidade, do seu Eu Superior. Porque existe uma
diferença entre o Eu Superior e o SER. O Eu Superior
identifica-se com a Divindade, ao passo que o SER é a
Verdade, sem qualquer discriminação.
Havendo transcendido as grosseiras ilusões de Maya
e as tentações de Mara, o Discípulo identifica-se com o seu
Eu Superior, que é a sua Essência Divina. É uma grande
realização, mas não se deve parar nesse patamar. Embora
eivado de sublimidade, existe muito a percorrer, no caminho
que conduz ao SER. Quando ainda identificado com alguém
ou alguma coisa, por mais elevado que seja, como objetos
sagrados, divindades e outros elementos que ajudam na
caminhada, - o Discípulo não alcançou o SER, pois que
este é UMA TOTALIDADE, a VERDADE INTEIRA, que
tudo abarca e, portanto, ignora toda e qualquer dualidade.
4.9. O Caminho Iniciático apresenta, muitas vezes,
dificuldades aparentemente intransponíveis, que o
Discípulo terá que superar, seja evitando o embate
frontal, seja saltando por cima ou simplesmente
esmagando-as com sua força espiritual. Discernir qual
a atitude correta, que lhe compete, é o mais difícil —
mas ele sabe que, no momento certo, pode contar com
a Sabedoria do seu Ser Superior.
Aquele que espera, na caminhada espiritual, que sua
trajetória, após vencer alguns obstáculos, seja só de
facilidades, está enganando a si mesmo. Além de arrostar as
naturais dificuldades da vida material, que deve ser vivida
com dignidade e elevação, o Discípulo terá que dar conta
de outras, bem mais complexas, relativas à vida espiritual.
Nesse combate, deverá ele desenvolver ao máximo o
discernimento, sendo capaz de escolher o modo de encarar
e enfrentar todos os obstáculos ao seu progresso na Senda.
Evitar, sobrepujar ou aniquilar um obstáculo depende de
sua natureza e da maneira como ele se apresenta. Também
do que representa no contexto geral da vida. Tudo isso tem
que ser discernido e pesado, a fim de que a atuação transcorra
com perfeição. Em todas as ocasiões, pode o peregrino
usar de sua intuição, de seus conhecimentos esotéricos,
podendo contar também com a assistência de seus Mestres
e, o que é mais importante, de seu Eu Superior.

Conheça a NOVA DOUTRINA de Ramana:
www.nitcult.com.br/nd.pdf

Externo para o Ser Interno; e a outros, doa frutos que
os fazem sábios, humildes e pregadores de
Ensinamentos da Nova Doutrina.
Podemos entender a Árvore Sagrada como a Natureza
Cósmica atuando sobre seres humanos. Ela beneficia a cada
qual segundo seu merecimento e suas necessidades.
Ao que apenas se inicia no Caminho, ela dá a luz do
discernimento, para que saiba escolher o rumo e a direção a
serem adotados.
Àquele que penetrou no santuário da evolução
consciente, a Árvore facilita a imersão no Ser, que é
conseguida através da Meditação que conduz ao Samadhi.
Já ao Yogue que alcançou a plena compreensão da Doutrina
e da Realidade Última, confere a Missão Sagrada de pregar
os Ensinamentos da Nova Doutrina, para que outros possam
4.10. A Árvore Sagrada, ao distribuir seus frutos chegar ao mesmo elevado estágio.
aos Discípulos, o faz sabiamente: a uns, doa frutos que
os fazem compreender as benesses do Caminho Direto;
continuará...
a outros, ela doa frutos que os fazem renascer do Ser

