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ob quantos ângulos uma situação pode ser observada ou 
analisada? A ilusão de ótica já nos mostrou que é possível 
enganar os olhos. Como pensar, então, em julgar o próximo, 

se nossa visão é parcial e, na maior parte das vezes, não consegue 
abranger o todo? 
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Desvendando as
Antigas Civilizações

M eu celular é um avozinho. Não ligo muito para eu celular é um avozinho. Não ligo muito para 
a tecnologia pela tecnologia. a tecnologia pela tecnologia. só me interesso 
quando descubro que ela pode realmente otimizar quando descubro que ela pode realmente otimizar 

meu tempo. Pareço uma senhorinha falando assim, parceira meu tempo. Pareço uma senhorinha falando assim, parceira 
perfeita para o celular avozinho!perfeita para o celular avozinho!

acontece que ultimamente, por uma provável descoberta ntece que ultimamente, por uma provável descoberta 
marqueteira, andei recebendo mensagens inúteis e, entre marqueteira, andei recebendo mensagens inúteis e, entre 
elas, mensagens de um número desconhecido, que pretenelas, mensagens de um número desconhecido, que preten-
samente respondiam a algum torpedo não enviado. samente respondiam a algum torpedo não enviado. atenatena di 
também, com estranheza, o telefonema de uma moça, gatambém, com estranheza, o telefonema de uma moça, ga-
rantindo que teria recebido chamadas minhas. Eu disse que rantindo que teria recebido chamadas minhas. Eu disse que 
não, a conversa acabou. Mas no dia seguinte, a mesma moça 
ligou. Confirmei que não havia ligado e fizemos diversas 
conjeturas. até eaté ea xpus minhas suspeitas quanto à senilidade 
do meu celular. a ea ea stranha já me parecia quase íntima.

Foi aí que ela teve a brilhante ideia de perguntar qual era 
o número do meu telefone. E, num golpe de gênios atrasados, 
descobrimos que não se tratava de velhice e nem de marque-
teiros, mas havia um engano mais do que simples na nossa 
história. Ela não verificou o prefixo e as ligações vinham de 
outra cidade. bingo! Mesmo número, outro prefixo.

Mal a descoberta foi feita e escuto o típico “pipipi” de Mal a descoberta foi feita e escuto o típico “pipipi” de 
ligação encerrada. Puxa! Nem um: “ah, ok então”. Ou: “foi ligação encerrada. Puxa! Nem um: “ah, ok então”. Ou: “foi 
um engano, desculpe”. um engano, desculpe”. sabe aquela sensação desagradável e aquela sensação desagradável 
de ter o telefone desligado na cara? de ter o telefone desligado na cara? saí daí de casa aborrecida. 

No carro, quando já praguejava contra a falta de cordialiNo carro, quando já praguejava contra a falta de cordiali-
dade do mundo, o aavovoavoa zinho apita, trazendo uma mensagem zinho apita, trazendo uma mensagem 
de texto: “desculpe, acabaram os créditos”. O aborrecimento ulpe, acabaram os créditos”. O aborrecimento 
ficou para lá de constrangido. aa g ga ga entileza está na moda e eu entileza está na moda e eu 
nem sabia.
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Muitas vezes uma pessoa se esforça, empregando expressões 
insípidas, para julgar algo, do que, na realidade, não possui 
terminantemente sequer um vislumbre de discernimento.

Abdruschin, Na Luz da Verdade

Crônica



C ertas situações não geram dúvi-
das. Outras são multifacetadas 
e se parecem com um cubo, não 

sendo possível visualizar todas as seis 
faces de uma só vez. dante alighieri, 
poeta italiano, diria: “Quem és tu que 
queres julgar, / Com vista que só al-
cança um palmo, / Coisas que estão a 
mil milhas?” Pode ser por estreiteza 

de visão, incompreensão, ou até por 
pura ingenuidade, mas o fato é que 
muitas vezes queremos legislar 
sobre o mundo usando nossas 
pequenas lentes. será que essa 
tarefa é atribuição nossa?

Todos nós julgamos. desde 
pequenos somos ensinados a 
julgar o que é certo ou errado, 

o que é bom ou ruim. Quando 
crianças, aprendemos através da 

imitação. Em busca da construção 
de parâmetros que nos indiquem o ca-

minho certo, crescemos olhando ao redor, 
comparamos atitudes e escolhas. buscar 

parâmetros observando o mundo não pode ser 
considerado errado, afinal amadurecemos através 

da convivência e das múltiplas trocas com o próxi-
mo, ao longo da vida.

O engano começa quando acreditamos que 
o nosso julgamento sobre o que é bom ou 
ruim, para a nossa própria trajetória de 
vida, é o melhor julgamento que existe e 
vale também para as trajetórias de todas 
as outras pessoas. acontece que a vida 

alheia é aquele cubo lá do começo do texto. 
dificilmente conseguiremos enxergar todas as 
faces de uma situação ou existência, principal-

mente quando não somos o personagem 
principal dela.

Julgamos segundo nosso ponto de 
vista, baseados em nossas experiências, 

mas a vida carrega aspectos infinitamen-
te maiores. além da imagem do cubo, 

poderíamos comparar nosso julgamento 
à ilusão de ótica. Em jogos ou nas ar-

tes, a ilusão de ótica nos faz enxergar 
elementos de forma equivocada ou 
elementos que nem mesmo estão pre-

sentes. Quem nunca se enganou com um julgamento que 
fez sobre outra pessoa que desminta a afirmação!

O principal perigo do julgamento é aquilo que se faz 
com ele. Quando mal utilizado, ele pode virar uma arma 
perigosa de destruição, na medida em que ideias equivo-
cadas são jogadas ao vento, manchando a imagem de uma 
pessoa. Muitas vezes também o julgamento denuncia 
aspectos que não conhecíamos. O que mais nos incomoda 
no outro pode estar presente na nossa personalidade, 
algo que não percebemos ao olhar desatentamente no 
espelho. 

desejamos simplificar a vida em preto e branco, que-
rendo enquadrar as atitudes todas da humanidade como 
certas ou erradas, boas ou más. Esquecemos do cinza. ao 
olhar a vida alheia, precisamos considerar o cinza porque 
nossa vista “só alcança um palmo”, apenas parte das faces 
do cubo e, dificilmente, o todo quando se trata das histó-
rias e do longo histórico que envolvem outra existência.

isso não significa, porém, que o relativismo absoluto 
deva ser nosso guia. Por mais que a cultura, as circuns-
tâncias da vida e o ambiente tragam variantes, a trajetó-
ria de cada um deveria erguer-se sobre valores sólidos. E 
os valores, por sua vez, não deveriam ser tratados como 
gelatina, algo que se adapta a qualquer pote, mudando a 
forma de acordo com interesses momentâneos. apeapea sar de 
determinadas circunstâncias serem relativas, o cerne dos 
valores não muda: corrupção continua sendo corrupção, 
amor continua sendo amor. 

O ser humano, por sua vez, é capaz de mudar e, através 
das diretrizes escolhidas, pode resgatar a dignidade nas re-
lações humanas e na vida. Em outras palavras, quando cada 
um cobrar de si mesmo o melhor, as escolhas individuais 
trarão benefícios para tudo e todos. “Com vossa maneira 
de ser, deveis dar ao vosso próximo! Não, por acaso, com 
dinheiro ou bens. Pois assim os pobres ficariam privados 
da possibilidade de dar. E nesse modo de ser, nesse ‘dar-se’ 
no convívio com o próximo, na consideração, no respeito 
que vós lhe ofereceis espontaneamente, está o ‘amar’ de que 
nos fala Jesus, está também o auxílio que prestais ao vosso 
próximo, porque nisso ele se torna capaz de modificar-se 
por si mesmo ou prosseguir em direção ao alto, porque nisso 
ele pode fortalecer-se”, escreve abdabda ruschin, em Na Luz da 
Verdade, vol. 1. 

se refletirmos sobre a própria trajetória sobrará pouca 
vontade para tecermos comentários julgadores a respeito 
das trajetórias dos outros, já que faltará tempo para fazer-
mos as faces do nosso próprio cubo lisas e brilhantes, do 
jeito que gostaríamos de espelhar pela vida.

Leopoldina 

uma vida pela Independência

Roselis von Sass

Maria Madalena 

Sabá 

o país das mil fragrâncias

Roselis von Sass

Cassandra 

a princesa de Troia

32

MULHERES
que fizeram história

ou culpado?ou culpado?
in

oc
en

te



C

a atuação de Cassandra, filha dos reis de Troia, Príamo e Hécuba, ganha  atuação de Cassandra, filha dos reis de Troia, Príamo e Hécuba, ganha a atuação de Cassandra, filha dos reis de Troia, Príamo e Hécuba, ganha a
destaque nesta narrativa. Com suas profecias, a jovem alertava constante-staque nesta narrativa. Com suas profecias, a jovem alertava constante-
mente sobre o trágico destino que se aproximava de seu povo. E, conforme mente sobre o trágico destino que se aproximava de seu povo. E, conforme 
as prédicas de Cassandra, cumpriu-se a catastrófica queda de Troia e de as prédicas de Cassandra, cumpriu-se a catastrófica queda de Troia e de 
seus heróis.

Leopoldina 

Pouco se menciona, nos registros históricos, sobre a brilhante atuação da Pouco se menciona, nos registros históricos, sobre a brilhante atuação da 
primeira imperatriz brasileira na política do país. dona Leopoldina chegou a Leopoldina chegou 
ao brasil em 1817. desde então atuou com perseverança, mostrando seu de então atuou com perseverança, mostrando seu 
grande poder de decisão em momentos relevantes da nossa História. grande poder de decisão em momentos relevantes da nossa História. apeapea sar 
da vida difícil ao lado de dom Pedro, Leopoldina seguiu sempre em frente, edro, Leopoldina seguiu sempre em frente, 
guiada por grandes objetivos e pelo seu amor ao brasil.

uma vida pela Independência

Roselis von Sass

Maria Madalena 

Sabá 

o país das mil fragrâncias

Roselis von Sass

Cassandra 

a princesa de Troia

Maria Madalena esteve presente em momentos fundamentais da vida de Maria Madalena esteve presente em momentos fundamentais da vida de 
Jesus e intercedeu a seu favor, assumindo importante papel político, como Jesus e intercedeu a seu favor, assumindo importante papel político, como 
frente ao governador de roma, Pôncio Pilatos. Foi também testemunha da a, Pôncio Pilatos. Foi também testemunha da 
ressurreição de Cristo, sendo a escolhida para dar a notícia aos ressurreição de Cristo, sendo a escolhida para dar a notícia aos apóapóa stolos. 
Vencedora de obstáculos e preconceitos, Maria Madalena transformou sua Vencedora de obstáculos e preconceitos, Maria Madalena transformou sua 
própria trajetória e destacou-se como liderança feminina. própria trajetória e destacou-se como liderança feminina. 

desde pequena, biltis já mostrava aptidão para assumir a vida de rainha. a
vivacidade e expressividade na infância chamavam a atenção de professores 
e sábios. Humilde e também desenvolta ao expressar suas opiniões, sem-
pre mantinha os olhos voltados para o próximo. Visando o bem, biltis teve 
grande importância para o povo sabeu, radicado no sul da arábia. situado 
a 2.000 metros de altitude, o país do “aroma dourado” ficou por um longo 
tempo isolado das impurezas e tristezas que atingiam a vida dos seres hu-
manos. a ba ba ela narrativa traça o perfil de uma líder nata, rainha poderosa, 
que encanta pesquisadores ainda hoje. 
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Mulheres que fizeram história Desvendando as Antigas Civilizações
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disTribuiçãO GraTuiTaA o longo de milhões de anos o ser 

humano evoluiu em contato com 
a Natureza. Entre incalculáveis le-

gados, como o desenvolvimento da escrita, 
a matemática e o surgimento de cidades, 
as antigas civilizações alimentam ainda 
hoje o mundo com suas histórias, crenças, 
formas de viver e riqueza interior.

descobertas arqueológicas elucida-
ram questões da História universal antes 
incompreensíveis e misteriosas. a cidade 
da babilônia, por exemplo, citada muitas 
vezes na bíblia e também descrita pelo 
historiador Heródoto (484 a.C.), pôde ser 
revisitada com as descobertas de Emile 
botta, citado no livro otta, citado no livro ot A Desconhecida Babi
lônia, de roselis von sass. Entre seus acha-
dos, o arqueólogo francês “encontrou no 
sopé de uma colina, em Tello, uma estátua 
de uma espécie até então desconhecida. 
Continuando as escavações, encontrou 
inscrições e os primeiros vestígios visíveis 
do povo ‘pré-denominado’ sumeriano”.

dentre as mais antigas civilizações, 
destaca-se ainda a do Egito, abrangendo 
vasto campo de pesquisa arqueológica. 
admirável foi a descoberta do túmulo de 
Tutancâmon, o faraó menino, em 1922, 
pelo arqueólogo inglês Howard Carter, em 

escavações feitas no Vale do Nilo, já tão ex-escavações feitas no Vale do Nilo, já tão ex-escavações feitas no Vale do Nilo, já tão ex
plorado por muitos anos. Considerado um 
dos maiores achados da História antiga, o 
acervo ali existente revelou um insuspei-
tado mundo cultural e tesouros de valor 
inestimável. Nessa direção, o livro Aspectos 
do Antigo Egito faz surgir diante dos olhos 
do leitor um novo Egito, trazendo nomes 
que o mundo não esqueceu: Tutancâmon, 
ramsés, Moisés, akhenaton, Nefertiti.

Outra cultura antiquíssima, cuja exis-
tência não pôde ser comprovada pela Ciên-
cia, é a da atlatla ântida, o reino submerso. des-
de que Platão, nos célebres diálogos Timeu 
e Crítias, e Crítias, e Crítias fez menções sobre a atlatla ântida, 
pesquisadores do mundo inteiro dedicam-
-se ao enigma do continente desaparecido.

Em Atlântida – princípio e fim da gran
de tragédia, roselis von sass focaliza os 
últimos cinquenta anos do País, bem 
como seus habitantes, o orgulhoso povo 
dos atlantes. Gurnemanz, o sábio mentor 
espiritual de todo o reino, advertia o povo, 
exortando-o a deixar o País, pois previa a 
catástrofe se aproximando. Grande parte 
do povo, porém, não quis dar ouvidos às 
advertências e preferiu permanecer no 
local. Foram levados a isso por sua prepo-
tência e suposto saber.

Desvendando as
Antigas Civilizações
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