
“Conheça todas as teorias, domine todas as tecnicas, mas ao 
tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana” com esta pérola de 
Carl Gustav Jung - poucos enxergaram tão claramente atraves da janela da alma 
humana -  começo tardiamente minha mensagem de renovação de esperança para 
2013, destinada aos amigos, conhecidos, lideres consequentes e 
academicos/profissionais – alguns não conheço porem admiro por ter lido algo 
marcante de suas lavras. Tardiamente porque as férias com os netos e familia sempre 
são prioridades, porem os momentos de meditação permanecem no início de cada 
ano. 

"Rotary continuará a ser caridoso, mas ele pode fazer mais do 
que isso. Façamos Rotary exterminar a causa que torna necessária a 
caridade". Esta pérola do pensamento de nosso fundador Paul Harris foi publicado 
na revista "The Rotarian" de agosto de 1916. 
Desta vez  procurei assessoria, busquei referencias em lideres mundiais, pensadores 
consequentes de todos os tempos, aproveitar suas ricas experiencias – embora a 
maioria já tenha partido, para enriquecer este texto de reflexão de inicio de ano. 
Cabe relembrar sempre  o recado sensato de  Tomás de Aquino (1225 – 1274) – 
“Tenha cuidado com a pessoa de um livro só”. 
"Copiar de um é plágio; copiar de dois é pesquisa." - Wilson Mizner (1876-1933) 

  E ainda a oportuna sugestão de Thomas Jefferson – “O talento mais valioso é 
nunca usar duas palavras quando uma basta” e Friedrich Nietzsche – “Os grandes 
intelectuais são céticos”. “O fanatismo é a única forma de força de vontade 
acessível aos fracos” 

"Nossos problemas são de criação humana, portanto eles podem ser resolvidos pelo 
homem. E o homem pode ser tão grande quanto queira. Nenhum problema do destino humano 
está além do ser humano.  John F. Kennedy 
 



Desde cedo me encantei com a economia de mercado – um sistema onde o 
produtor isoladamente não participa da avaliação de seu produto – são forças de 
oferta e procura que vão determinar o valor – preço. Esta ética, existente tambem na 
lei de causa e efeito para a atividade humana, é auto aplicavel. 

 "Adam Smith fez mesmo uma afirmação que, em seus dias, foi a sua mais 
 importante declaração. Ele lançou os fundamentos da moderna teoria 
econômica. Ele afirmou que o sistema de mercado livre é 
autônomo. Existiria independentemente da legislação do Estado. Ele 

chamou isso de "sistema de liberdade natural." Descreveu como o livre mercado 
funcionaria se o Estado não passasse legislação a favor de grupos de interesse, 
beneficiando um grupo ou outro. O que Rousseau declarou sobre a Vontade 
Geral, Smith declarou sobre o livre mercado. Mas a Vontade Geral de Rousseau 
precisava de uma instituição representativa para se expressar. A teoria de Smith 
sobre o livre mercado era seu próprio intérprete." Gary North.  
Portanto a economia de mercado é algo mágico, que deve ser perseguida de 
forma obstinada – ela somente foi inviabilizada por um sistema que não 
fornece iguais oportunidades para todos. Vejamos como podemos resgata-la.   

Encontramos em Tomás de Aquino – seculo XIII – as sementes do livre 
mercado, considerado um dos principais representantes da escolástica (linha 
filosófica medieval de base cristã). Foi o fundador da escola tomista de filosofia 
e teologia, cujos expoentes foram da Universidade de Salamanca no sec XVI - "O 
valor de um artigo não depende de sua natureza intrínseca, mas da avaliação 
dos homens, mesmo se esta avaliação for tola" - Variarum (1554) - Diego de 
Covarrubias y Leiva (1512-1577) - Bispo de Segóvia 
  



No sec XVII o ingles Wiliam Petty (1623-1687) –  pai da economia política clássica -  escreveu dois ensaios que revolucionaram o pensamento econômico do século XVII: o "Tratado sobre Impostos e Contribuições", publicado em 1662, e a "Aritmética Política", publicado em 1690. 
 Toda esta orquestra de contribuições ao longo do tempo foi condensada de forma 
magistral na obra de Adam Smith, que marcou de forma indelevel a consciencia, a 
alma e coração de sua geração e das vindouras. A ética embutida nas entranhas do 
livre mercado é o real motivo que me levou a ser um apaixonado defensor do 
livre mercado.  

"Desde tempos imemoriais, dois sistemas políticos têm-se confrontado, e 
ambos têm bons argumentos para se apoiarem". "De acordo com um deles, o Estado 
tem de fazer muito, mas também tem de tomar muito. De acordo com o outro, suas 
ações gêmeas deveriam ser pouco percebidas. É preciso fazer uma escolha entre 
esses dois sistemas” - Frédéric Bastiat, economista do século XIX  

“A questão é sempre a mesma: ou o governo ou o mercado. Não há 
uma terceira solução” – “A economia lida com o homem real, fraco e sujeito ao erro 
como ele é, e não com seres ideais oniscientes e perfeitos, como somente os deuses 
poderiam ser”. Von Mises 

“O neoliberalismo parece ser pouco mais do que uma 
justificação para a plutocracia" "O que se chama de 'mercado' aparenta ser 
mais o interesse das empresas e dos super-ricos”. “Me chama a atenção que 
toda a estrutura do pensamento neoliberal seja uma fraude. As demandas dos ultra-
ricos se vestiram de teoria econômica sofisticada e foram aplicadas 



independentemente de seu resultado. O completo fracasso desta experiência em 
escala mundial não é impedimento para que se repita. Isto não tem nada a 
ver com a economia. Tem absolutamente a ver com o poder”. George 
Monbiot 

”O socialismo e a economia meio-termo, com intervencionismo do 
Estado, produzem pobreza e burocracia. Se o seu objetivo é manter pobres os 
que são pobres, geração após geração, você deve promover o socialismo. Mas 
se certifique de chamá-lo de democracia econômica para enganar os eleitores”. Gary 
North 

“O mercado não é uma invenção do capitalismo. Ele existe há séculos. É 
uma invenção da civilização”. Mikhail Gorbachov 
“Temos que entender que o capitalismo foi criado para lidar com o dinheiro e 
não com seres humanos”. Maxwell Vitor 
“O capitalismo é um banquete no qual para os pobres só restam os ossos”. Pierre de 
souza 

“O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a 
pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da 
miséria”. Winston Churchill 
“Os camponeses ricos têm uma forte propensão para o capitalismo”. Mao Tse-Tung 
  



“Mercado não tem consciência nem misericórdia”. Octavio Paz - 
poeta mexicano, Nobel de literatura de 1990 
“O mercado surgiu com o nascimento da civilização e não é uma invenção do 
capitalismo. Se ele conduz à melhora do bem-estar do povo, não 
há contradição com o socialismo. Mikhail Gorbachov 

 
“Estamos caminhando para o socialismo, um sistema que, como se 
diz, só funciona no Céu, onde não precisam dele, e no Inferno, onde 
ele já existe”. Ronald Reagan 

 

(Na porta do inferno) “Percam todas as esperanças, vós que entrai”!. 
(Estamos todos no inferno). “Lasciate ogni speranza voi che entrate!” Dante 
Alighieri (1265-1321) 

“A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas; a 
vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias”. Winston 
Churchill 
”Não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade” – Leon 
Tolstoi.  
“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e 
totalmente livres”. Foi a promessa cheia de desejo de Rosa Luxemburgo 

“O trabalho existe antes, e é independente do capital. O capital é apenas 
o fruto do trabalho, e jamais teria existido sem a prévia existência do trabalho. O 
trabalho é superior ao capital, e merece muito mais consideração”  
Esta verdade expressa por Abraham Lincoln deve ser resgatada por todos aqueles 
zumbis que estao vagando perdidos e descolados de conceitos basicos da economia 



"Tudo que os comunistas nos disseram sobre o comunismo eram mentiras cabais e 
completas. Infelizmente, tudo que os comunistas nos disseram sobre o capitalismo 
acabou se tornando verdade." - John Nellis, funcionário do Banco Mundial 
Capitalismo e socialismo são remedios amargos na historia da humanidade 
que estão com prazo de validade vencidos. 
“O capitalismo é a exploração do homem pelo homem. O socialismo é o contrário”. 
Millôr Fernandes 
Invariavelmente, o governo é uma instituição que gasta mais que arrecada, 
seja pela alta demanda social nas sociedades com rendas concentradas, seja pela 
inconfessável vontade de alimentar o poderio militar nas sociedades ricas. 

O governo é uma instituição economicamente inviável porque sua 
receita e despesa são determinadas por atos de vontade humana. A economia 
é uma ciência cujas técnicas são válidas e aplicáveis quando a vontade dos agentes 
econômicos é limitada por uma lei natural de oferta e procura. 
"Um povo que valoriza seus privilégios acima de seus princípios, logo perderá uns e 
outros." - Dwight D. Eisenhower (1890-1969) 

A real necessidade da intervenção do governo na economia é a 
constatação que 3 setores: agricultura (nutrição), saúde e educação não 
andam sozinhos – governo precisa bombear recursos para estes 3 setores – 
bombeamento de baixa eficiência porem necessário. 

O chamado centralismo democrático é um sofisma que só interessa aos 
governantes autocratas. So defende a autocracia aqueles que estao do lado do cabo 
do chicote, tornam-se democratas quando passam para a outra ponta do chicote. 

"O Estado é a grande ficção através da qual todo mundo se 
esforça para viver à custa de todo mundo." Frederic Bastiat (1801-1850) 
“O problema vem se desenvolvendo há muitos anos: uma espécie de alcoolismo 
econômico no qual a sociedade tem dependido do governo para resolver 
todos os seus problemas. Os governos prometeram acabar o desemprego, 
erradicar a pobreza, mitigar as dores do envelhecimento e da doença, e até mesmo 
reduzir as consequências dos erros de banqueiros e homens de negócios. Promessas 
irresistiveis! Eram exatamente o que todos desejavam. Tornamo-nos alcoólatras 
econômicos, dependentes do governo, e nem fazíamos uma ideia de quem 
pagaria o preço desse vício feliz." Von Mises - discurso na Universidade de 
Atenas, em 1984)  



“Há apenas um tipo de liberdade e que é a liberdade individual. Nossas vidas vêm 
de nosso Criador e nossa liberdade vem do nosso Criador. Não tem nada a 
ver com concessão de governo”. Ron Paul 

“Não se esqueçam de que eu descobri que mais de noventa por cento 
de todos os déficits nacionais, de 1921 a 1939, foram causados por pagamentos pelas 
guerras passadas, presentes e futuras”. Franklin D. Roosevelt 
“As pessoas não fazem guerras. São os governos que as fazem”. Ronald Reagan 
”Os Governos sempre encontram uma necessidade para qualquer dinheiro que 
consigam”. Ronald Reagan 
“Nenhum governo, voluntariamente, reduz seu tamanho. Programas  
governamentais, uma vez lançados,  nunca desaparecem. Realmente um escritorio 
de governo é a coisa mais proxima da vida eterna que nós sempre vemos  neste 
mundo”. Ronald Reagan 
“De todos os inimigos da liberdade pública, guerra é talvez a mais importante para ser temida, porque engloba e desenvolve os germes de todas as outras. Guerra é o pai dos exércitos. Destas procedem dívidas e impostos. E exércitos, dívidas e impostos são os instrumentos conhecidos por trazer muitos sob o domínio de poucos... Nenhuma nação poderia preservar sua liberdade em meio a guerra contínua”. James Madison, o principal arquiteto da Constituição dos Estados Unidos – 1795 
“Podemos ter democracia neste pais ou podemos ter grande riqueza 
concentrada nas mãos de poucos, mas não podemos ter ambos”. – Louis 
Brandeis - U.S. Supreme Court Justice (1856-1941) 
"A democracia não garante a igualdade de condições - ela apenas garante a igualdade 
de oportunidades."- Irving Kristol  
“Podemos medir o sucesso do programa de bem estar por quantas pessoas deixam o 
programa e não por quantas são adicionadas”. Ronald Reagan 
“Minhas leituras da história me convenceram de que a maioria dos casos de mau 
governo resulta de excesso de governo”. Thomas Jefferson 
“Não espere que a solução venha do governo. O governo é o problema”. Ronald 
Reagan 
“A visão do governo da economia pode ser sumarizada em pequenas curtas frases: se 
mover, taxe-o. Se continuar movendo, regule-o. E se parar de mover, subsidie-o”. 
Ronald Reagan 



“Por que o governo tem sido instituído afinal? Porque as paixões do homem não estão 
conforme os ditames da razão e da Justiça, sem restrição”. Alexander Hamilton 

“A mão invisível do mercado, sempre se move mais rápido e melhor do que a mão 
pesada do governo”. Mitt Romney 

 “Déficits significam futuros aumentos de impostos, pura e simplesmente. O 
aumento de déficits deve ser visto como um imposto sobre as futuras 
gerações, e os políticos que criam déficits deveriam ser condenados como criadores 
de impostos”.  Ron Paul 
“Governo é como uma criança. Um canal alimentar com um grande apetite de um 
lado e nenhum senso de responsabilidade do outro”. Ronald Reagan  
“É uma lamentável falha humana que um bolso cheio geralmente ronca mais alto do 
que um estômago vazio”. Franklin D. Roosevelt 

“No âmbito geral da natureza humana, um poder sobre a subsistência do homem 
eleva-se a um poder sobre sua vontade”. Alexander Hamilton 
"Existem pessoas tão famintas no mundo, que Deus não poderia aparecer 
diante delas, salvo na forma de pão."  Mahatma Gandhi (1869-1948) 

“Foi dito que a política é a segunda profissão mais antiga. Aprendi que ela carrega 
uma semelhança impressionante com a primeira”. Ronald Reagan 

“Noventa por cento dos políticos dão má reputação aos outros dez por cento”. Henry 
A. Kissinger 

Meu caro LUIZ CARLOS LOPES MANHÃES - a competição de mercado que se 
assiste hoje é como uma corrida de atletismo: alguns de barriga cheia e 
com acesso aos sistemas de saúde e de educação, disparados lá na frente; e 
uma multidão de excluídos lá atrás: o mínimo decente e justo é colocá-los na 
mesma linha de partida ou igualar as oportunidades na largada.  

A fome, saúde e educação das pessoas não variam conforme forças de 
mercado, mas são necessidades biológicas, ou ainda, é a lógica da vida. Ninguém 
vem ao mundo para viver de caridade e não iremos fortalecer os fracos por 
enfraquecer os fortes. Isso não é um apelo de natureza emocional filantrópico, mas a 
única forma de viabilizar a retirada do governo do processo econômico. 
"A desigualdade excessiva é corrosiva do crescimento; é corrosiva para a sociedade. 
Acredito que os profissionais da economia e a comunidade política 
ignoraram a desigualdade por tempo demais." Cristine Lagarde, diretora 
Executiva do Fundo Monetário Internacional. 

 



“A criminalidade, por exemplo, pode ser reduzida, basicamente, de 
duas maneiras: investindo cedo em educação ou reforçando o policiamento nas ruas. 
Calculo que a opção pelo ensino custe algo como um décimo do gasto com 
segurança”. 
“Cada dólar gasto na educação de uma pessoa significa que ela produzirá algo como 
10 centavos a mais por ano ao longo de toda a sua vida. Não há investimento 
melhor” - James Heckman, Prêmio Nobel de economia, em 2000 

"Um Estado dividido em um pequeno número de ricos e um grande número de pobres 
sempre desenvolverá um governo manipulado pelos ricos para proteger os 
pequenos prazeres representados por suas propriedades." Harold Laski - Teórico 
político britânico (1893-1950)  
“Não há nada de errado ao descrever o conservadorismo em proteger a constituição, 
proteger todas as coisas que limitam o governo. Governo é o inimigo da 
liberdade. Governo deve ser muito comedido”. Ron Paul  

 "Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de  quem não produz nada; quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo  suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos  protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você;  quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte  em auto-sacrifício; então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua  sociedade está condenada” Alissa Rosenbaum (Ayn Rand) -  1905-1982  
 
“Seria ingênuo pensar que os problemas que hoje acometem a humanidade possam 
ser resolvidos com meios e métodos que foram utilizados ou pareceram funcionar no 

passado”.- Mikhail Gorbachov 
 

“É impossivel levar o pobre à prosperidade através de legislações que 
punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem 
trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode 
dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da 
população entende a idéia de que não precisa trabalhar, pois a 
outra metade da população irá sustentá-la, e quando esta outra 

metade entende que não vale a pena mais trabalhar para sustentar a 
primeira metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação.” Adrian 
Rogers, 1931 - Pastor Americano 

 

 



A geração de empregos não é tarefa do governo, que produz apenas 
subempregos, quem gera emprego produtivo é a iniciativa privada. 

“Fazemos caridade quando não conseguimos impor a justiça”. 
Porque não é de caridade que necessitamos. A justiça vai às causas; a caridade, 
aos efeitos”. escritor frances Victor Hugo 

Aprendi com Adam Smith a importância da mão invisível, aquilo 
que hoje é chamado de mercado – indivíduos agindo por seu próprio interesse – e 
sempre o interesse individual é que prevalece – sem a interferência governamental – 
é um modelo superior de convivência humana. 

Aprendi com Karl Marx que a força de trabalho não pode sofrer 
desgaste: 

“Ao vender sua força de trabalho – e o operário é obrigado a fazê-lo no regime 
atual – ele cede ao capitalista o direito de empregar essa força, porém dentro de 
certos limites racionais. Vende a sua força de trabalho para conservá-la 
ilesa, salvo o natural desgaste, porém não para destruí-la.” 

 Aprendi com Joan Robinson, a dama da economia europeia, que 
economia de mercado faz o que for rentável e não o que é necessário. 



Aprendi com Mises e Hayek que nada supera o poder da 
organização espontânea dos mecanismos de preço de mercado. 
 
“Os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos cujos horizontes estão limitados 
pelas realidades óbvias. Precisamos de homens que possam sonhar com coisas que nunca 
existiram”. John F. Kennedy 
“Um homem pode morrer, as nações podem ascender e cair, mas as ideias continuam”. John F. 
Kennedy 
“O melhor caminho para o progresso é o caminho da liberdade”. John F. Kennedy 

Este “imbroglio” somente será resolvido atraves de um novo pacto 
social onde nutrição, saúde e educação passam a ser reponsabilidades do 
processo produtivo privado e o governo, reduzindo a tributação 
correspondente.  Não falamos de filantropia, mas num novo conceito de trabalho 
humano como processo de transformação de energia humana em energia física ou 
intelectual. Trata-se de substituir a cambiante lógica de idéias – ideologia – 
pela invariável lógica da vida – biologia. 
 

A liberação total de preços e salários conduzirá, inexoravelmente, ao pleno 
emprego produtivo 

Somente com pleno emprego não precisamos da supervisão do estado – mão 
invisível age de forma inexorável!! 

Certamente o empresário não ira agir por filantropia, é o pleno emprego 
produtivo que será o fiador deste Pacto Social. 

“A felicidade da sociedade é o fim do governo”. John Adams 
 

Os comentários abaixo, são de autoria do experiente, realista  e 
competente pensador americano Gary North, que, tambem acredita que o 



keynesianismo continua dominando a cena politica por default (padrão) por 
absoluta falta de alternativa. 
“Sem esperança de libertação, os eleitores perdem a confiança na política como um 
meio de cura. Esta é a religião central de nossa era. Esta confiança está 
diminuindo. O sistema keynesiano detém poder por padrão. Não há nenhuma 
fé amplamente compartilhada na qual podem ser substituídos e como.  
Economistas austríacos têm soluções simples: "Deixe o livre mercado sozinho." 
"Menos governo é melhor." "Impostos mais baixos aumentam a liberdade." "Confie no 
ouro, não nos banqueiros." Estes foram os temas básicos no final do século 
XVIII. Eles eram temas básicos do liberalismo clássico no século XIX. Eles 
não são conceitos inexperientes.  Eles fizeram o Ocidente rico, quando eles 
foram honrados.  
A única maneira que nós podemos fazer melhor é reduzir o poder e o privilégio 
dos grupos, e isso significa a aprovação de leis contra as leis existentes. Isso 
significa substituir o planejamento centralizado, nas suas diversas formas, 
pelo planejamento imposto pelo mercado livre.  
Que não há uma solução simples para isso, para persuadir as pessoas que quando ocorre uma crise, a resposta adequada é encolher o governo, não expandi-la. Geralmente as pessoas não querem ouvir isso em uma crise. Mas se a crise é baseada no fato de que o governo ficou sem dinheiro real, elas vão ter que ouvi-lo.  
As ferramentas vitoriosas que líderes anteriores tem  invocado para resolver o problema, ou seja, um fortalecimento do governo central, um aumento de impostos e uma redução forçada das taxas de juro, são exatamente as condições que nos levaram para o problema que estamos metidos. Assim, as reformas propostas são simplesmente mais do mesmo.  
Até aqui - Gary North 
“Toda verdade passa por três estagios. Primeiro é ridicularizada. Segundo, 
enfrenta uma violenta oposição. Finalmente é aceita como evidente” Arthur 
Schopenhauer (1788-1860), filósofo alemão  
"As pessoas pedem liberdade de expressão para compensar a liberdade de 
pensamento que elas evitam." - Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855)  
"O propósito do estudo de economia não é adquirir um conjunto de respostas prontas 
para as questões econômicas, mas aprender a evitar ser enganado pelos 
economistas." Joan Robinson 
“Não basta saber; é preciso aplicar. Desejar não basta; é preciso fazer”. Goethe 
A força é a arma dos incompetentes enquanto a inteligência é o instrumento dos 
sensatos. Tudo aquilo que a inteligência não consegue transformar, a força jamais 
conseguirá. 



“No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a 
neutralidade em tempo de crise”. Dante Alighieri (1265-1321) 

Seria gratificante se estas reflexões conduzissem os leitores apenas 
para o diagnóstico da encrenca em que estamos metidos: 

1) O livre mercado, embora altamente desejavel, é impossivel de ser 
praticado sem um novo pacto social 

2) Equalizar oportunidades de nutrição, saude e educação é condição 
“sine qua non” para viabilizar a economia de mercado – estes bens e 
serviços são vinculados a sobrevivencia e progresso, independem da vontade 
humana, não são acumulaveis e são interdependentes 

3) Não existe conflito entre economia de mercado e equalização de 
oportunidades – pelo contrario, somente com iguais oportunidades o livre 
mercado opera em sua plenitude. 

“Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas próprias 
consciências normalmente reconhecem também a voz da justiça”. Alexander 
Solzhenitsyn 

"A causa fundamental dos problemas do mundo é que os estúpidos têm certeza 
completa, mas os inteligentes estão cheios de dúvidas." - Bertrand Russell (1872-
1970) 

"Só duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana; e não tenho certeza 
sobre a primeira delas."  - Albert Einstein (1879-1955)  
"Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sensatez, 
razão e intelecto deseje que nós não os utilizemos." - Galileo Galilei (1564-1642)  
"Ao final nós nos lembraremos, não das palavras de nossos inimigos, mas do silêncio 
de nossos amigos." - Martin Luther King Jr. (1929-1968)  
"Ficou assustadoramente óbvio que a nossa tecnologia superou a nossa 
humanidade."  - Albert Einstein (1879-1955) 
"Às vezes não basta fazer o melhor que podemos; é preciso fazer o que é 
necessário." - Sir Winston Churchill (1874-1965) 



"Sou um amante de minha liberdade, por isso eu jamais faria 
qualquer coisa para restringir a sua." Mahatma Gandhi - (1869-1948), politico 
e líder espiritual da India 
"O único tirano que aceito neste mundo é a "pequena e quieta voz" dentro de 
mim. E mesmo que tenha de enfrentar a possibilidade de ser uma minoria de apenas 
um, eu humildemente acredito que tenho a coragem de ficar nesta minoria tão sem 
esperança." Mahatma Gandhi - (1869-1948), politico e líder espiritual da India 
Celebremos este ano com muita esperança e fé nas infinitas possibilidades do ser 
humano de encontrar, pelas gerações que se sucedem, a solução para nossos 
problemas. Cada criança que desembarca neste mundo é uma chama de 
esperança e renovação. Sempre tenha em mente os ensinamentos de Tomás de 
Aquino: 
"O primeiro degrau para a sabedoria é a humildade." 
"Para aqueles que tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para 
aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível." 
Companheiro(a)(s) LUIZ CARLOS LOPES MANHÃES, MARIA CONCEIÇÃO C.  
MANHÃES - segue um alimento para o espirito – aproveite este magnifico show de 
Andre Rieu: 

André Rieu - Supercalifragilisticexpialidocious (Mary ... - YouTube  

Cordialmente 
Ronaldo Campos Carneiro – jan/2013 
rcarneiro4@gmail.com   
http://rcarneiro4.blogspot.com.br  


