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“Resta-nos uma saída: 
pensar e realizar para além da visão masculinizada, da 

ausência de valores, da obsessão pelo progresso econômico 
e das nossas pré-disposições menos louváveis  como a 
cobiça, competitividade, gula, egoísmo, imprevidência, 

exploração nociva e inumana. Não podemos mais 
fragmentar as estruturas, mas, integrá-las. Continuamos 

preocupados com trabalho, produção, lucro, ganhos, 
conforto material.  Precisamos alcançar o já antigo discurso 
inovador, vinculando a compaixão, a alegria, a eficiência,  a 

beleza, o amor, a bondade no que se incluem orar, vigiar, 
amar e ter compaixão em tudo o que fizermos, buscando, 

enfim,  um terceiro caminho.”

(Hazel Henderson)



AMOR E TRANSCENDÊNCIA

Precisamos transcender, ou seja, transformar
profundamente nossas mentes e ações para além do
pensar cartesiano, duro, frio, mecanicista, em favor
de poucos e contra muitos. Gerando, desta feita, o
mundo caótico que aí temos. Uma realidade
absolutamente, desigual, injusta, inumana. Não por
acaso, mas fruto do desamor, incongruência,
cegueira conceitual, inconsequência de todos e de
cada um de nós.



PRECISAMOS DEFINIR, COM A MÁXIMA URGÊNCIA A CHAMADA

TRANSCENDÊNCIA DO EU
• Qual a definição das minhas responsabilidades pessoais 

neste conjunto de fatos?

• O que e como tenho feito? A favor de que e de quem?

• Contra o que e contra quem?

• Qual a ideologia que se manifesta no meu fazer pela vida?

• Tenho regularmente – ainda que em nível mental – uma 
visão grandiosa dos processos? 



ADOÇÃO DE UMA NOVA 
PROPOSTA

Nossos valores e realidade exigem de todos em geral
e de cada um em particular, uma nova e radical
forma de pensar e agir. Integrar as coisas e as
pessoas. Repartir as responsabilidades e as ações.
Enxergar crítica e criativamente, para além das
aparências. Sair do pensamento monádico,
centralizador, opressor, seletivo e reacionário, para
interagir no amor, na transcendência, na ação
solidária. Eis a síntese da visão e do pensamento
sistêmicos na sua dimensão espiritualista.



TRANSCENDÊNCIA E TRABALHO

Na aurora do terceiro milênio nós continuamos
escravizados e vivemos para o trabalho: ao seu
tempo, seu direcionamento, seus resultados,
técnicas, normas e ordens. É preciso repensar a
função dialética de tudo isto. É impossível
transcender sendo simplistas, incautos de nós
mesmos e agindo, cotidianamente, sendo a favor do
que acreditamos combater. Somos atores, agentes
criativos, construtores da vida e não, meros
coadjuvantes a serviço do capital de terceiros.



TRANSCENDÊNCIA E EDUCAÇÃO

Necessário se faz que se repense com a máxima
urgência a educação das gerações mais jovens e que
serão as responsáveis pela transcendência do
mundo. Nossas escolas perderam o rumo da história.
Ao invés de educarem para a transformação do
mundo e da vida, elas treinam, adestram,
domesticam, confinam para um mero
funcionamento do que aí está – elas aperfeiçoam o
caos. Devemos perceber e interagir na superação
desta lacuna. Talvez seja o ponto fundamental e mais
importante sobre tudo o que devemos fazer.



TRANSCENDÊNCIA E ECONOMIA

Vivemos ainda na idade do ter, na era dos mercados
e é preciso transcender a economia e construir uma
sociedade que seja, de fato, melhor para todos.
Questionar os dogmas do trabalho, da empresa, do
governo, das normas e regras que não podem mais
ser estabelecidas, mas negociadas. Abandonar o
estreito paradigma do perde/ganha, adotando,
afinal, a premissa possível do ganha/ganha. A
natureza é sábia o suficiente para garantir o sustento
de todos. Mas não, a ganância infinita de poucos. E
somos nós que fazemos isto.



TRANSCENDÊNCIA E ECOLOGIA

Devemos nos conscientizar do grande mal que
praticamos contra o meio ambiente: o uso da água, da
terra e dos recursos naturais renováveis ou não. A
extinção das espécies vivas, o desmatamento, o
preocupante aquecimento do planeta, a contaminação
de mananciais. Os agrotóxicos, a química, os
combustíveis fósseis. O desrespeito à natureza em todas
as suas formas. O crescente acesso ao químico,
inorgânico, ao mecânico, ao tratamento negligente do
lixo e dejetos. Se não acordarmos neste sentido, o
quanto antes, tudo estará irremediavelmente perdido.



TRANSCENDÊNCIA E POLÍTICA
Desde que respiramos pela primeira vez nós já nos
definimos, invariavelmente, como seres políticos.
Todos os nossos atos, nossas falas, pensamentos ou
omissões são atos, falas, pensamentos e omissões
políticas. Nós precisamos saber disto e reconhecer
quais os pressupostos filosóficos que norteiam tudo
isto. Já é mais que tardio o entendimento desta
natureza intelectual e, ao mesmo tempo,
espiritualista. A complexidade dos problemas do
mundo exige de cada um de nós, esta compreensão,
no mínimo, dialética.



TRANSCENDÊNCIA E VIDA
Em plena era do conhecimento, dos direitos humanos
mais profundos não é mais aceitável que as pessoas
passem fome, frio, que morram sem assistência, não
tenham lar, dignidade, cidadania. E mais de dois terços
da população do mundo ainda vive abaixo da linha da
miséria absoluta. Admitir ou até, inconscientemente,
contribuir para isto não é um erro, é um crime aos olhos
da espiritualidade.

ESTA É UMA RESPONSABILIDADE NOSSA. É O 
RESULTADO DE COMO CONDUZIMOS OS DESTINOS 

DE TODOS OS SERES VIVOS  NO UNIVERSO 
TERRENO.



TRANSCENDÊNCIA E 
RELIGIOSIDADE

Para muitos de nós, a religiosidade ainda é,
vergonhosamente, um amortecedor de consciência
para esconder nossos erros, falhas, omissões.
Podemos estar agindo corretamente, mas somos
parciais, unilaterais e não queremos enxergar o todo.
Assim, o pecar e o orar se confundem, enganando o
nosso cotidiano. A revolução da transcendência do
mundo não mais admite esta lacuna, esta máscara.
Precisamos fazer o amor, ao invés de só declamá-lo
em prosa e verso com nossas orações simplistas da
boca para fora.



NECESSIDADE DE TRANSCENDER A CRISE
Vivemos um espetacular momento de caos da
passagem de século e de milênio, tendo por isso,
uma crise singular, diferente de todas que tivemos
no passado. Assim, a sua gravidade requer medidas
profundas na transformação da realidade do mundo,
o que se confunde com a dinâmica da espiritualidade
que se tornaram uma só. Enquanto estamos aqui
devemos conduzir a vida dentro de seu real
concreto. Onde está o outro, estamos todos e, em
última análise, numa relação de trocas e
dependências harmoniosas, transcendentes e
infinitas.



Para não Concluir...

... a verdadeira evolução espiritual que aqui buscamos
já não suporta os discursos vazios, efêmeros, e,
muitas vezes, negadores das ações que os
complementam. Precisamos transcender do dizer,
para o fazer e o ser. Questionar as parcialidades, ter
uma ação, de fato empática e consciente, em
especial sobre os que sofrem, os que mais precisam,
os que padecem. O universo já seleciona os
indivíduos inteiros, os seres sistêmicos e que se
harmonizam com a grandiosidade de suas exigências
evolutivas...



“Está lançado o desafio para a perenidade da
evolução espiritual dos nossos tempos e a sua
matéria-prima é o pensamento sistêmico cíclico –
não linear – inteiro, inclusivo, dinâmico, criativo e
amoroso. Ele conjuga a mente, a ação em seu pleno
sentido. Transcendência ampla e global com
impactos e efeitos qualitativos na vida do outro, na
vida de todos. Mãos que fazem são muito mais
benfazejas e abençoadas do que lábios que oram.”

(Madre Tereza de Calcutá) 
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