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APOIO

Em nosso contexto diário e para muitas 
pessoas, a Filosofia acabou se tornando sinônimo 
de algo distante e sem  muita utilidade.  No 
entanto, foi  por intermédio dela em que as 
grandes mentes chegaram a um passo 
significativo na história humana.

Ela é uma ferramenta única e capaz de nos 
conduzir às respostas para tudo aquilo que 
buscamos.
A etimologia da palavra “Filos” indica buscador, 
ao passo que “Sophia” representa a sabedoria. 
Assim, o filósofo - isto é, o buscador da 
sabedoria - , é um indivíduo que procura se 
contextuar no Universo e perante suas Leis, 
visando resgatar o conhecimento sobre quem de 
fato somos, de onde viemos, para onde vamos e 
para que serve a vida e todas  as coisas que nos 
cercam.

É através da Filosofia que podemos sair da 
imensa crise social e moral em que estamos 
inseridos: os preceitos filosóficos possibilitam 
com que o homem deixe de agir sobre os efeitos 
e passe a agir sobre as causas  das  questões que 
têm levado a sociedade ao sofrimento e ao 
desespero.

A violência, a corrupção,  a depressão, a 
solidão, a dor da perda de uma forma geral 
como diversos outros  malefícios, não são as 
causas, mas sim efeitos de nossa incapacidade de 
amar e agir de maneira moralmente correta.  
Por isso, afirmamos que Filosofia tem a função 
de nos conduzir, sobretudo ao resgate de nossa 
autoestima, além de nos recolocar socialmente 
como homens livres e independentes.

Reflexão: Roupa suja
Durante o café, na primeira manhã de um 

casal em  sua nova casa, a mulher reparou através 
da janela em uma vizinha que pendurava seus 
lençóis no varal. Então ela   comentou com o 
marido:

- Mas que lençóis sujos ela está pendurando 
no varal! Provavelmente ela está precisando de 
um sabão novo.   Se eu tivesse intimidade 
perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as 
roupas!  - O marido observou calado. 

Alguns dias  depois, durante uma manhã 
ensolarada, a vizinha novamente pendurava seus 
lençóis no varal.  A mulher então comenta com o 
marido: 

- Nossa vizinha continua pendurando os 
lençóis sujos! Se eu tivesse intimidade perguntaria 
se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas! 

E assim, a cada dois ou três  dias, a mulher 
repetia seu discurso, enquanto a vizinha 
pendurava suas roupas no varal. 

Passado um  mês a mulher se surpreendeu ao 
ver os lençóis  brancos, alvissimamente brancos, 
sendo estendidos. Empolgada, disse ao marido: 

- Veja! Ela aprendeu a lavar as 
roupas! Será que a outra vizinha a ensinou?
Porque, não fui eu quem a ensinei. 

O marido calmamente respondeu: 
- Não,  é que hoje eu levantei mais  cedo e 

lavei os vidros das nossas janelas! 
E assim é. Tudo depende da janela através 

da qual observamos  os  fatos. Antes  de criticar, 
verifique se você fez alguma coisa para 
contribuir;  verifique seus próprios defeitos e 
limitações. 

Devemos olhar, antes de tudo, para nossa 
própria casa, para dentro de nós mesmos. Só 
assim poderemos ter uma real noção do valor de 
nossos amigos. 

Lave sua vidraça. Abra sua janela!

R e c e b a  f r a s e s d i á r i a s  p o r  e - m a i l . C a d a s t r e - s e  e m n o s s o  s i t e
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A crítica advém do julgamento vicioso: 
ela serve para afastar a atenção sobre nós 
mesmos e para afugentar a possibilidade de 
nos auto-encararmos. Assim  sendo, a pessoa 
fica alerta a tudo o que se passa ao seu 
redor, a fim de criticar a maioria das ações 
dos outros. O que leva alguém  a agir assim é 
o fato de temer os mesmos problemas que 
critica.

Obviamente esta pessoa não tem 
consciência disto e critica com base em seus 
valores pessoais, apegando-se a qualquer 
mínimo gesto do outro. Por menor que seja 
o deslize cometido, um motivo para duras 
críticas já é criado e, a partir daí, 
desencadeiam-se outras situações. O crítico 
nem  sempre diz o que pensa, mas mesmo 
permanecendo em silêncio fica indignado 
com a conduta daqueles que o cercam.

Essa postura compromete em muito o 
estabelecimento de um bom nível de 
convivência entre as pessoas, pois quem 
critica enfraquece a capacidade realizadora 
do criticado, dificultando assim o seu 
desenvolvimento espiritual e também o das 
outras pessoas.  Isso impede a colaboração 
que certamente fortaleceria o grupo familiar 
ou os demais grupos e, por este motivo, os 
críticos fervorosos tendem  ao longo do 
tempo a ficar sozinhos.

Ao invés de delegar responsabilidades e 
dividir as funções, permitindo que cada um 
participe ativamente e à sua maneira das 
atividades  pertinentes à casa onde mora, o 
crítico gosta de estar em tudo e não poupa 
palpites mesmo sem ser consultado. É 
implicante com tudo, com todos e com o 
modo como as  tarefas  são desenvolvidas, 
além de ter o hábito de corrigir as  pessoas 
que estão ao seu lado e, quando não 
consegue com que façam de acordo com 
sua vontade, lança duras críticas.

A crítica é fruto de um pré-julgamento 
lançado em forma de condenação.  No 
entanto, sabemos que condenar não resolve 
absolutamente coisa alguma, apenas 
distancia o crítico das possíveis soluções  e 
tumultua ainda mais o ambiente.

Criticar é atribuir ao outro um 
desconforto que existe somente dentro do 

próprio ser que critica. Ser implicante com 
as  pessoas  que o cerca representa a projeção 
de seus próprios  conflitos afetivos - é uma 
espécie de precaução para evitar ser 
surpreendido por suas próprias atitudes.

De certa forma, o crítico está punindo 
aqueles que o cercam. Ele age assim para 
disfarçar a sua revolta por às vezes  ter sido 
muito machucado no passado, projetando a 
sua discórdia interna naqueles  que 
compart i lham  de sua v ida afet iva 
atualmente. Ou ainda, age assim por 
orgulho e fuga de si mesmo, uma vez que 
criticar é apontar para fora e não para 
dentro.

 A superação desta condição não está 
na melhora do desempenho alheio - está no 
reconhecimento do próprio crítico sobre o 
s e u d e s v i o c o m p o r t a m e n t a l e n o 
entendimento e aceitação de que cada pessoa 
é um ser diferente e único. Cada um tem sua 
individualidade. Na medida em que o 
crítico passa a resolver as suas próprias 
chagas  afetivas, desprendendo-se do ódio 
que guarda por aqueles a quem  acha que 
lhe fizeram mal, certamente vai parar de 
implicar e criticar, restabelecendo o seu 
bom humor outrora perdido.  Passará então 
a interpretar as situações  cotidianas de uma 
forma mais  positiva e não mais negativa e 
crítica, valorizando mais as outras pessoas, 
coisa que antes não conseguia fazer. Por fim, 
cultivará um maior espírito de colaboração, 
sem  se apegar a tantos detalhes e não 
fazendo mais chuvas com um copo d’água.

Para resolver as mágoas que nos travam 
no caminho de nossa alquimia interior, se 
faz necessário entendermos como elas 
surgiram  em nós. A mágoa é sempre fruto 
de uma expectativa sobre alguém ou algo, a 
qual consequentemente foi traída ou 
frustrada. Normalmente torna-se manifesta 
quando aquilo o que você buscava em um 
relacionamento ou em uma situação de 
convivência não foi alcançado.

 A pessoa magoada não aceita ao fato 
de que o outro não tem qualquer obrigação 
de responder aos seus anseios e desejos,  não 
sabendo então respeitar a individualidade 
alheia. Desta forma, focaliza somente a si 

mesma, 
o que restringe a sua ótica sobre a situação, 
visto que ao mesmo tempo em que acusa o 
seu companheiro de ser egoísta através da 
crítica, na verdade ela própria está vivendo 
egoisticamente, porém não percebe.

 Por mais  que seja sofrível, o fato é 
que ninguém é o centro do mundo e que os 
outros não têm  obrigação alguma de 
girarem em torno de nós. Cada um tem os 
seus próprios sentimentos e nem sempre 
pensam como nós. Há de se respeitar isso.

 Ademais, devemos entender ainda 
que a grande parte dos ferimentos causados 
pelas atitudes dos outros é atribuída 
também à nossa conduta. Na verdade não 
existe a ví t ima da for ma como a 
concebemos, sempre existe uma culpa 
recíproca - nem que seja em parte,  ela existe 
e m u i t a s v e z e s s ã o q u e s t õ e s d e 
conveniências,  de negligência, falta de 
diálogo, etc.  Desta forma, não podemos 
atribuir ao outro toda a culpa pelos 
infortúnios causados a nós mesmos.

 Consciente disso, não adianta 
carregar a culpa ou atribuí-la ao outro junto 
às  críticas.  É necessário se posicionar de 
uma maneira inteligente e filosófica perante 
a vida, assumindo o presente e parando de 
viver do passado. É necessário abandonar as 
mágoas, perdoando e desprendendo-se das 
críticas e dos julgamentos. O perdão liberta 
não àquele quem  é perdoado e sim àquele 
quem perdoa.

 Os cr í t icos  compuls ivos, por 
desarmonia emocional, não conseguem 
conviver. Normalmente somatizam  a 
energia emocional de seu astral para o 
físico, dando o surgimento aos cálculos 
renais.

 Portanto, busquemos combater a 
crítica pela aceitação das diferenças e pelo 
perdão incondicional.

A crítica
POR QUE CRITICAMOS TANTO?
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VIDA E OBRA
Nascido em uma família de longa 

tradição musical, logo cedo  Johann 
Sebastian Bach mostrou possuir talento e 
em poucos  anos tornou-se um músico 
completo. Era um estudante incansável e 
assim adquiriu um vasto conhecimento da 
música europeia de sua época e das 
gerações anteriores.

Em sua vida desempenhou vários 
cargos em cortes e igrejas alemãs, mas suas 
funções mais destacadas  foram a de 
Chantre (cantor) da Igreja de São Tomás e 
Diretor Musical da cidade de Leipzig, onde 
desenvolveu a parte final e mais importante 
de sua carreira. Absorvendo inicialmente o 
g r a n d e r e p e r t ó r i o d e m ú s i c a 
contrapontística germânica como base de 
seu estilo,  mais  tarde recebeu a influência 
italiana e francesa, através  das quais sua 

obra se enriqueceu e se transformou, 
realizando assim uma síntese original de 
uma multiplicidade de tendências.   Bach 
praticou quase todos  os gêneros musicais 
conhecidos em seu tempo, com a notável 
exceção da ópera, embora suas cantatas 
maduras revelem bastante influência do 
gênero, que foi uma das formas mais 
populares do período Barroco.

Sua habilidade ao órgão e ao cravo foi 
amplamente reconhecida enquanto viveu e 
se tornou legendária, de modo que foi 
considerado o maior virtuoso de sua 
geração e um especialista na construção de 
órgãos.  Ele também tinha grandes 
qualidades como maestro, cantor, professor 
e violinista,  mas como compositor apenas 
aprovação limitada na época e nunca foi 
exatamente popular, ainda que vários 

críticos que o conheceram o louvassem 
como grande.

 A maior parte de sua música caiu no 
esquecimento após  sua morte, porém sua 
recuperação iniciou no século XIX - desde 
então seu prestígio não cessou de crescer. 
Na apreciação contemporânea, Bach é tido 
como o maior nome da música barroca e 
muitos o vêem como o maior compositor 
de todos os  tempos, deixando muitas obras 
que constituem a consumação de seu 
gênero. Entre suas peças mais conhecidas e 
impor tan te s e s tão o s  Conc e r t o s d e 
Brandenburgo, o Cravo Bem-Temperado, as 
Sonatas e Partitas para violino solo, a Missa 
em Si Menor, a Tocata em Fuga em Ré 
Menor, a Paixão Segundo São Mateus, a 
Oferenda Musical, a Arte da Fuga e uma série 
de suas cantatas,  que possuem um imenso 
legado histórico e riqueza musical.

Retrato de 1748 pintado por Elias Gottlob Haussmann. Tocata e Fuga em ré menor

Biografia: Johann Sebastian Bach

Dica de filme: O solista
Baseado em  fatos  reais, o filme 

conta a história de Steve Lopez 
(Robert Downey, Jr.), um jornalista 
do L.A. Times.   Em um dia 
qualquer, buscando uma história 
incomum para suas matérias, ele 
percebe na rua um belíssimo som  de 
v io loncelo e ass im descobre 
Nathaniel Ayers (Jamie Foxx), um 
morador de rua que sofre de 
esquizofrenia e vê na música clássica 
a sua única alegria de vida. 

Acompanhamos o enredo em 
flashbacks sobre o passado do ex-

músico, desde seus  primeiros dias na 
escola até a sua primeira crise – 
para mostrar com ciência e em 
detalhes como sofre uma pessoa 
com esta doença.

Em seu interesse por uma boa 
reportagem, Lopez acaba então 
desenvolvendo um  laço de amizade 
com o sem-teto na tentativa de 
salvá-lo e salvar a si próprio. Este 
pode ser o início de uma amizade 
que poderá mudar para sempre o 
rumo de suas vidas.

Aulas de canto 
e instrumentos 

musicais na 
Academia

T e r ç a s - f e i r a sd a s  2 0 h  à s  2 2 h

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elias_Gottlob_Haussmann
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elias_Gottlob_Haussmann
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Alimentação saudável não implica somente em escolhas que 
efetuamos sobre os melhores alimentos para ingerirmos, como também  se 
refere ao aproveitamento que fazemos deles.
 O aproveitamento integral é a capacidade de utilizar um  
determinado alimento em sua totalidade,  o que inclui o consumo de 
partes não convencionais dos  alimentos. Esse consumo, além de melhorar 
a qualidade nutricional, especialmente em vitaminas e minerais, contribui 
com a redução do lixo – uma vez que os  materiais orgânicos representam 
60% do que é depositado nos lixões produzindo o chorume, líquido que 
contamina o solo e a água, e a redução dos gastos com alimentação, já 
que usualmente consumimos apenas 1/5 do alimento em comparação ao 
dinheiro investido nele.

Sendo assim, o aproveitamento integral dos alimentos cumpre 
também um papel social na busca de um consumo mais consciente.

Alguns exemplos de partes não convencionais dos alimentos são:

• Folhas de: cenoura, beterraba, batata doce, nabo, couve-flor, 
abóbora, mostarda, hortelã e rabanete;

• Cascas de:  batata inglesa, banana, tangerina, laranja, mamão, 
pepino,  maçã, abacaxi, berinjela, beterraba, melão, maracujá, goiaba, 
manga, abóbora;

• Talos de: couve-flor, brócolis e beterraba;
• Entrecascas de: melancia e maracujá;
• Sementes de: abóbora, melão e jaca.

Alimentação e saúde
APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS

DICAS PARA COMBATER O DESPERDÍCIO

1. Os talos  de couve, agrião, beterraba, brócolis, salsa, 
entre outros, contém  fibras e podem ser aproveitados 
como recheios de tortas, patês ou em escondidinhos;

2. Os talos do agrião contêm  muita vitamina C, sendo 
importante para aumentar a imunidade do organismo e 
prevenir infecções.  Portanto, refogue-os  com  tempero e 
ovos batidos. Caso prefira,  faça sucos ou adicione aos 
molhos;

3. As ramas de cenoura são ricas em vitamina A, sendo de 
suma importância para saúde dos olhos, da pele,  dos 
cabelos e para o crescimento das crianças. Podemos 
aproveitá-las para fazer bolinhos ou para substituir o 
uso da salsinha.  Elas  são extremamente parecidas em 
aspecto e sabor;

4. A água do cozimento das batatas concentra todas  as 
vitaminas  hidrossolúveis presentes  no alimento. 
Aproveite-a então para agregar valor nutricional ao 
arroz, macarrão, etc;

5. A água do cozimento da beterraba pode ser utilizada 
para o preparo de gelatinas vermelhas. Assim você as 
torna mais nutritivas;

6. As cascas de batata, mandioquinha, nabo, cenoura ou 
beterraba,   podem ser assadas e servidas como 
aperitivo;

Academia: Escola de Filosofia Livre
CONFIRA NO SITE NOSSA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE ATIVIDADES E CURSOS

25/01   A dor como veículo de consciência

22/02   Como resolver nossos problemas

01/03   Como ser alguém melhor através da filosofia

22/03   Como deixar de ser manipulado

26/04   Como construir a nossa felicidade

24/05   Como eliminar a ansiedade

28/06   A lei do Karma

19/07   Saber envelhecer

26/07   Quem é você

02/08   Como ser alguém melhor através da filosofia

30/08   A arte de amar

27/09   O mito de Prometeu e Adão e Eva

25/10   Como trabalhar a nossa auto-estima

29/11   O trabalho sob a ótica filosófica

PALESTRAS GRATUITAS EM 2013CANTO E CORAL

terças,
das 20:00 às 22:00

TAI CHI CHUAN

quartas e sextas,
das 19:00 às 20:00

FILOSOFIA

sábados,
das 15:00 às 16:30

XADREZ

sábados,
10:00 (juvenil) - 15:00 (adulto)

MEDITAÇÃO

sábados,
das 16:45 às 17:30

gratuito

AIKIDO

quartas e sextas,
das 20:10 às 21:30

CURSO NOTURNO DE FILOSOFIA: NOVAS TURMAS EM MARÇO E AGOSTO


