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Mensagem 
do Presidente
As principais realizações da Fundação Logo-

sófica	do	Brasil	no	ano	de	2021,	apresentadas	

neste	relatório,	são	resultados	do	dedicado	e	

incessante trabalho de milhares de colabora-

dores	voluntários	em	todo	o	país,	estudiosos	

da	 Logosofia,	 ciência	 criada	 em	 1930	 pelo	

pensador	e	humanista	Carlos	Bernardo	Gon-

zález Pecotche.

A	ciência	 logosófica	 revela	conhecimentos	de	

natureza transcendente e tem a missão de levar 

o ser humano a conhecer a si mesmo e a con-

quistar,	 com	 a	 realização	 de	 um	 processo	 de	

evolução	consciente,	o	domínio	de	suas	inatas	

possibilidades	mentais,	 sensíveis	 e	 espirituais	

com	as	quais	foi	dotado	pelo	Criador,	podendo	

assim experimentar uma nova forma de sentir e 

conceber a vida. 

Como consequência desse trabalho de supera-

ção	individual,	surge,	naqueles	que	se	dedicam	

a	realizá-lo,	o	anelo	sincero	de	contribuir	para	a	

edificação	de	uma	sociedade	mais	justa	e	mais	

humana,	a	partir	do	cultivo	interno	de	valores	

que,	 uma	 vez	 difundidos	 por	 meio	 de	 bons	

exemplos	 de	 uma	 conduta	 digna	 e	 honrada,	

possa estimular positivamente a que muitos 

mais	façam	o	mesmo,	formando,	assim,	verda-

deiras	correntes	de	bem.	Afinal,	mudando-se	os	

indivíduos,	muda-se	a	sociedade	humana.	

Ao se destacarem as principais realizações da 

nossa	Instituição	em	2021,	queremos	reafirmar	

a convicção de que as concepções apresenta-

das	 pela	 Logosofia	 projetam	 para	 a	 vida	 hu-

mana e para a sociedade perspectivas reais de 

mudança da atual situação de desesperança 

de	uma	parte	significativa	da	humanidade	que	

clama pela paz e por uma vida mais feliz.

Jorge Nagem

Presidente	do	Conselho	de	Administração	da	Fundação	Logosófica	do	Brasil
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O criador 
da Logosofia
Carlos Bernardo González Pecotche,	criador	

da	Logosofia,	nasceu	em	Buenos	Aires,	na	Re-

pública	Argentina,	em	11	de	agosto	de	1901.

Em	1930,	precisamente	no	dia	11	de	agosto,	

tendo	apenas	29	anos,	fundou	a	primeira	es-

cola	de	Logosofia	em	Córdoba,	na	Argentina,	

com o objetivo de difundir a nova ciência que 

havia	criado.	Até	a	data	de	seu	 falecimento,	

ocorrido	em	Buenos	Aires,	no	dia	4	de	abril	

de	1963,	González	Pecotche	dirigiu	e	orientou	

o	 movimento	 logosófico	 no	 mundo,	 tendo	

publicado inúmeras obras que apresentam 

os fundamentos de uma nova cultura para 

a	 humanidade.	 Pensador,	 humanista	 e	 pro-

fundo	conhecedor	da	tríplice	configuração	-	

física,	psíquica	e	espiritual	-	do	ser	humano,	

identificou	causas	determinantes	da	pronun-

ciada	 decadência	 da	 cultura	 atual,	 oriental	

ou ocidental.

González Pecotche descobriu e assinalou
três causas que têm levado a cultura a falhar pela base:

1
Não ser capaz
de ensinar o

homem a
conhecer a
si mesmo.

2
Não ensiná-lo a conhecer 

o mundo mental que o 
rodeia,	interpenetra	e	

influi	poderosamente	em	
sua vida.

Justamente	para	remediar	esse	lamentável	descuido,	esse	vazio
incomensurável,	González	Pecotche	criou	a	Logosofia.

3
Não	capacitá-lo	para	compreender,	
amar	e	respeitar	o	Autor	da	Criação,	
nem para descobrir sua Vontade por 

meio de suas Leis e das múltiplas 
manifestações de seu Espírito 

Universal.
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1
A evolução
consciente 
do homem

3
A integração 
do espírito

5
O conhecimento 
do	mundo	mental,	

transcendente 
ou metafísico

2
O conhecimento 

de si mesmo

4
O conhecimento 

das leis universais

6
A	edificação	

de uma nova vida 
e de um destino 

melhor

7
O desenvolvimento e o domínio 

profundo das funções de 
estudar,	de	aprender,	de	ensinar,	

de pensar e de realizar

A Ciência

Seus Objetivos

inteligência humana. Parte da própria verdade 

mesma	e	 segue	 em	direção	 ao	 indivíduo,	 dife-

rindo,	assim,	das	demais	ciências,	cujos	cultores	

devem partir em busca da verdade.

A	 Logosofia	 não	 vai	 em	 busca	 das	 causas	 ou	

princípios,	como	a	filosofia.	Percorre	em	sentido	

inverso	o	 caminho,	 constituindo-se	ela	própria	

em	 fonte	de	explicação	das	causas,	dos	princí-

pios e de toda outra indagação apresentada à 

Os	conhecimentos	que	integram	a	Sabedoria	Logosófica	visam	cumprir	objetivos	de	transcendental	impor-

tância	e	repercussão	na	vida	do	ser	humano,	quais	sejam:
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“HÁ QUE 

EXPERIMENTAR 

O QUE SE ESTUDA 

E ESTUDAR 

O QUE SE 

EXPERIMENTA”

Seu Método
A	ciência	logosófica	possui	um	método	próprio	de	

autoaperfeiçoamento,	o	método	 logosófico,	que	

ensina o homem a percorrer cada trecho na for-

mação de uma nova vida e na superação de todos 

os valores da inteligência e da sensibilidade. 

Com	 os	 ensinamentos	 logosóficos,	 o	 estudante	

pode desenvolver e cultivar suas aptidões e vir-

tudes  por meio da realização de um Processo de 

Evolução Consciente que propicia uma gradual 

superação individual.

O	método	logosófico	prescreve,	para	a	segurança	

dos	cultores,	investigadores	e	estudiosos	da	ciên-

cia,	que	“há	que	experimentar	o	que	se	estuda	e	

estudar	o	que	se	experimenta”	e,	por	outro	lado,	

com	 o	 mesmo	 fim,	 a	 Logosofia	 instituiu	 como	

princípio que a palavra “crer” deve ser substituí-

da	pela	palavra	“saber”,	porque	é	sabendo	e	não	

crendo que o homem alcança a ser verdadeira-

mente	 consciente	 do	 governo	 de	 sua	 vida,	 ou	

seja,	do	que	pensa	e	faz.
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Intermédio 
Logosófico

Diálogos Exegese 
Logosófica

Curso
de Iniciação
Logosófica

Coletânea da 
Revista Logosofia
Tomo V

Deficiências 
e Propensões 
do Ser Humano

O Espírito O Mecanismo da 
Vida Consciente

O Senhor 
de Sándara

Introdução ao 
Conhecimento
Logosófico

Logosofia:
Ciência e Método

A Herança 
de Si Mesmo

Coletânea da 
Revista Logosofia
Tomo IV

Bases para
Sua Conduta

Coletânea da 
Revista Logosofia
Tomo I

Coletânea da 
Revista Logosofia
Tomo II

Coletânea da 
Revista Logosofia
Tomo III

disponíveis	para	download	gratuito	no	nosso	site: 

www.logosofia.org.br

Os livros
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Sobre a Fundação

Onde Estamos

CONHECENDO
A FUNDAÇÃO
LOGOSÓFICA



Algumas Sedes e Colégios Logosóficos no Brasil

Belo Horizonte - Funcionários Belo Horizonte - Cidade Nova 

Brasilia Chapecó

89

Sobre a Fundação
em	busca	de	seres	de	boa	vontade	que	aspiram,	

além	de	edificar	uma	vida	e	um	destino	melhor,	a	

colaborar voluntariamente nesta grande obra de 

bem em Prol da Superação Humana. 

Ingressa-se nessa instituição na condição de co-

laborador	voluntário,	após	se	ter	formado	previa-

mente um conceito desse novo gênero de conhe-

cimentos que haverão de enriquecer a própria 

consciência.

Para favorecer a realização de seus princípios e ob-

jetivos,	no	dia	11	de	agosto	de	1930,	González	Pe-

cotche	constituiu	a	Fundação	Logosófica	em	Prol	

da	Superação	Humana,	instituição	que	reúne	em	

seu seio milhares de logósofos e vem estendendo 

os	 benefícios	 dos	 conhecimentos	 logosóficos	 a	

milhares e milhares de seres humanos espalhados 

pelo mundo.

Fiel	aos	seus	princípios,	a	Fundação	Logosófica	vai	

u n i d a d e s 	 n o 	 B r a s i l
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Curitiba Florianópolis

Goiânia - Flamboyant Goiânia - Setor Aeroporto

Rio de Janeiro

Uberaba

São Paulo

Uberlândia
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UNIDADES DA FUNDAÇÃO LOGOSÓFICA

www.logosofia.org.br

BAHIA:
Salvador

CEARÁ:
Fortaleza
 
DISTRITO FEDERAL:
Brasília
Lago Norte
Taguatinga
 
ESPÍRITO SANTO:
Vitória
 
GOIÁS:
Caldas Novas
Goiânia - Setor Aeroporto
Goiânia - Flamboyant
Iporá
Itaberaí
Jataí
Luziânia
Mineiros
Morrinhos
Rio Verde
 
MINAS GERAIS:
Araxá
Belo Horizonte - Centro
Belo Horizonte - Cidade Nova
Belo Horizonte - Funcionários
Belo Horizonte - Gutierrez
Divinópolis
Ituiutaba
Juiz de Fora
Lavras
Monte Alegre de Minas
Nova Lima - Vila da Serra
Ouro Branco
Paracatu
Patrocínio
Pedro Leopoldo
Sete Lagoas
Timóteo
Uberaba
Uberlândia
 

PARANÁ:
Cascavel
Curitiba
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Pato Branco
Ponta Grossa
 
PIAUÍ:
Teresina
 
RIO DE JANEIRO:
Cabo Frio
Campos dos Goytacazes
Miguel Pereira
Niterói
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Petrópolis
Resende
Rio de Janeiro - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - Botafogo 
Rio de Janeiro - Centro
Rio de Janeiro - Ilha do Governador
Rio de Janeiro - Tijuca
Teresópolis
Três Rios
 
RIO GRANDE DO SUL:
Caxias do Sul
Erechim
Passo Fundo
Porto Alegre
Rio Grande
São Leopoldo
 

SANTA CATARINA:
Blumenau
Brusque
Chapecó
Concórdia
Florianópolis
Imbituba
Itajaí
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Lages
Rio do Sul
São Bento do Sul
Seara
 
SÃO PAULO:
Águas de São Pedro
Bauru
Campinas
Franca
Ribeirão Preto
Santos
São José do Rio Pardo
São José do Rio Preto
São Paulo - Paraíso
São Paulo - Saúde
Taubaté
 
TOCANTINS:
Palmas

1515

http://www.logosofia.org.br


Suas Particularidades

A Ciência

Sistema Logosófico de Educação

O	Colégio	Logosófico

Livros Infantis

Editora Lire 

Projeto Amanhã Gente Grande

SAIBA MAIS
SOBRE A
PEDAGOGIA
LOGOSÓFICA
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Suas Particularidades

A Pedagogia Logosófica confia ao professor 

um papel principalíssimo no processo de estu-

dar, aprender e ensinar.

 

Não pode ser ele um simples transmissor do saber 

adquirido,	 em	qualquer	 ramo	do	 conhecimento,	

mas um ser ativo e criador que transfunde em sua 

ação a energia e a criatividade que o conhecimento 

confere,	assim	como	o	gosto	pelo	saber.	Sua	ação	

não deve limitar-se somente ao ramo do conheci-

mento	que	ministra,	dentro	do	qual	deve	propiciar	

a assimilação pelo aluno dos conhecimentos que 

lhe são inerentes. Mediante a atividade fecunda 

das	 faculdades	que	 formam	sua	 inteligência,	ne-

cessita o aluno expandir seu saber até alcançar os 

conhecimentos de índole superior que são os que 

o formam internamente. Esse deve ser sempre o 

objetivo	 de	 toda	 ação	 pedagógica:	 formar	 o	 ser	

integralmente,	para	que	possa	desempenhar	com	

eficiência	as	altas	funções	para	as	quais	foi	criado.

Conseguir	que	as	gerações	futuras	sejam	mais	felizes	que	a	nossa,	

será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor 

comparável	ao	cumprimento	dessa	grande	missão,	que	consiste	

em preparar para a humanidade futura um mundo melhor”.

Do livro Introdução ao Conhecimento Logosófico,	de	Carlos	Bernardo	González	Pecotche.

“A	PEDAGOGIA	LOGOSÓFICA	É	A	PEDAGOGIA	DO	BEM-DIZER,	

DO	BEM-PENSAR,	A	PEDAGOGIA	DA	FELICIDADE,	PORQUE,	

AO	MESMO	TEMPO	QUE	ENSINA,	FAZ	FELIZ.”
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A Ciência
Projeções:	A	Pedagogia	Logosófica	edu-

ca para a vida consciente promovendo o auto-

conhecimento do ser e o seu desenvolvimento 

biopsicoespiritual. Por efeito da ação conjunta 

do	conhecimento	e	do	afeto,	 vai	além	da	 for-

mação curricular e propicia o cultivo de valores 

permanentes para a vida.

 

Aplicação: Com a aplicação do método 

logosófico,	 o	 docente	 pode	 realizar	 um	 pro-

cesso	de	 evolução	 consciente,	 e	 o	 aluno,	 um	

processo de superação de suas condições psi-

cológicas,	mentais	e	espirituais.	Num	ambiente	

SAIBA MAIS: logosofia.org.br

favorável	 ao	aperfeiçoamento,	o	 ser	descobre	

seu	mundo	interno,	aprende	a	identificar	e	se-

lecionar os pensamentos em sua mente e a cul-

tivar	os	sentimentos,	ampliando	a	própria	vida.

 

Resultados: A aplicação do método 

logosófico	 resulta,	 gradualmente,	 na	 forma-

ção	de		 indivíduos	mais	livres	e	mais	felizes,	

responsáveis,	com	confiança	em	si	mesmos,	

com defesas mentais que lhes oferecem re-

cursos para imunizar-se contra os males que 

afetam a humanidade e que aprendem a fa-

zer o bem conscientemente.

18
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Sistema 
Logosófico 
de Educação

Essa nova e original linha pedagógica tem atraído 

a	atenção	do	ambiente	educacional,	pela	originali-

dade de seus princípios e pelos resultados obtidos 

no	encaminhamento	da	formação	mental,	moral	e	

espiritual das crianças e dos adolescentes. Nos Co-

légios	Logosóficos	existe	um	ambiente	de	afeto	e	

de	respeito,	onde	se	busca	o	cultivo	de	valores	es-

senciais	para	a	vida	dos	alunos,	em	estreita	integra-

ção	com	as	famílias.	Por	isso	mesmo,	vêm	sendo	

considerados	como	uma	“escola	para	filhos	e	pais”.

O	 Sistema	 Logosófico	 de	 Educação	 conta	 atual-

mente	com	várias	unidades	na	Argentina,	no	Uru-

guai	e	no	Brasil,	que	têm	como	diferencial	a	aplica-

ção	da	pedagogia	logosófica.

O	Sistema	Logosófico	de	Educação	está	formado	

pelos	 diversos	 Colégios	 Logosóficos	 do	 mundo,	

cujas	ações	 se	apoiam	em	dois	pilares:	o	ensino	

escolar dos conteúdos curriculares (o ensino esco-

lar,	definido	pela	legislação	específica	de	cada	país	

ou cidade) e o trabalho pedagógico da formação 

do	estudante	para	a	vida,	apoiado	pela	concepção	

logosófica	e,	de	forma	mais	específica,	na	Pedago-

gia	Logosófica.	
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O Colégio Logosófico
favoreçam o desenvolvimento pleno de suas apti-

dões	físicas,	mentais,	morais	e	espirituais,	forman-

do	as	bases	de	uma	nova	humanidade,	mais	cons-

ciente de sua responsabilidade diante da própria 

vida,	da	sociedade	em	que	vive	e	diante	do	mundo.

O Diferencial:
Nos	 Colégios	 Logosóficos	 existe	 um	 ambiente	

de	afeto	e	de	respeito,	onde	se	busca	o	cultivo	

de	 valores	 essenciais	 para	 a	 vida	 dos	 alunos,	

em estreita integração com as famílias. Por isso 

mesmo,	 vêm	 sendo	 considerados	 como	 uma	

“escola	para	filhos	e	pais”.

Os	Colégios	Logosóficos	são	instituições	educa-

cionais regulares nas quais aplica-se a pedago-

gia	 logosófica.	 Suas	 ações	 apoiam-se	 em	 dois	

pilares:	 no	 ensino	 dos	 conteúdos	 curriculares	

definido	pela	legislação	específica	de	cada	país	

e no trabalho educativo para a formação inte-

gral	do	estudante,	considerando-o	como	um	ser	

biopsicoespiritual.

Missão dos Colégios 
Logosóficos:
Oferecer	à	infância	e	à	juventude,	por	meio	da	pe-

dagogia	 logosófica,	 um	amparo	 e	um	 saber	que	

20
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www.colegiologosofico.com.br

Um	dos	conceitos	essenciais	trabalhados	com	os	alunos,	que	formam	o	

rol daqueles que sustentam a formação de uma cultura mais justa e equi-

librada,	é	o	da	FAMÍLIA.	Trabalhado	anualmente	em	todas	as	Unidades,	vai	

formando nos alunos o ideal de contribuírem para que suas famílias 

sejam cada dia mais felizes!	O	cultivo	de	sentimentos	como	a	gratidão,	

a	generosidade,	a	bondade,	fomentam	a	união	entre	todos	e	a	busca	pelo	

aperfeiçoamento individual. 

Estudos sobre a família:

21
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Livros Infantis
ria,	que	conduzem	à	alegria,	 ao	encantamento	

e	à	felicidade.	São	narrativas	de	aventuras	reais,	

cheias	 de	 vida,	 baseadas	 em	 acontecimentos	

cotidianos,	em	que	as	decisões	são	sempre	re-

sultado	de	reflexões	pensadas	e	sentidas,	o	que	

movimenta o pensar e o sentir infantil diante 

dos acontecimentos naturais do dia a dia.

Para participarem da aprendizagem e da for-

mação	integral	das	crianças,	apresentamos	aos	

pais livros que ensinam a enxergar a beleza na 

natureza,	 a	 observar	 atitudes	 que	 colaboram	

para	 uma	 convivência	 feliz	 e	 que,	 sobretudo,	

oferecem às crianças a oportunidade de entrar 

em contato com conceitos cheios de sabedo-

10.151  L i v r o s  V e n d i d o s  e m  2 0 2 1
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Projeto 
AMANHÃ
GENTE 
GRANDE
AMANHÃ	GENTE	GRANDE	é	 um	projeto	 sem	fins	

lucrativos,	 fruto	da	 iniciativa	de	profissionais	das	

mais	variadas	áreas	que,	 inspirados	em	objetivos	

de bem e guiados pelos resultados da aplicação da 

pedagogia	 logosófica	na	 educação	da	 infância	 e	

adolescência,	buscam	oferecer	a	pais	e	educadores	

recursos para colaborar na nobre tarefa de educar 

para a construção de um mundo melhor. Apresen-

ta	contação	de	histórias,	peças	de	teatro,	músicas	

e	atividades	diversas	que	fazem	pensar,	ouvir	o	co-

ração,	cultivar	valores	e	grandes	sentimentos	que	

dignificam	o	ser	humano,	criando	oportunidades	

para que a cultura da evolução consciente seja en-

sinada e estimulada desde a infância.

www.amanhagentegrande.com.br
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Cursos de Logosofia

Palestras Públicas

Cursos para Pais

Cursos de Extensão para Educadores

Estudos no  Âmbito Coletivo

Atividades Infanto juvenis

REALIZAÇÕES
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Cursos 
de Logosofia

Palestras Públicas

São ministrados às pessoas interessadas em obter 

maiores	 informações	 sobre	 o	 que	 é	 a	 Logosofia	

e sobre os resultados práticos alcançados com a 

aplicação de seus conhecimentos à própria vida.

Com	o	objetivo	de	apresentar	a	concepção	logosófica	dos	mais	varia-

dos temas e os resultados e estímulos decorrentes de sua aplicação 

na	vida,	 foram	realizadas	variadas	atividades	públicas	em	2021,	com	

destaque	para:

Para o cumprimento de seus elevados objetivos, 
a Fundação Logosófica apresenta a seguir um 
resumo das principais atividades realizadas em 2021:
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Alguns dos temas abordados:

Diferentemente do que preceitua o adágio cor-

rente:	“Faça	o	que	eu	mando,	mas	não	faça	o	que	

eu	 faço”,	 a	 Logosofia	 preconiza	 que:	 “Todo	 ensi-

namento moral não avalizado pelo exemplo de 

quem	o	dita,	atua	em	sentido	contrário	na	alma	de	

quem o recebe.”

Em algumas unidades também são formados 

grupos	em	que	os	pais	se	reúnem	semanalmente,	

estudam e trocam experiências com outros pais e 

Tendo	presente	que	“a	educação	de	filhos	começa	

com	a	educação	dos	pais”,	os	cursos	foram	institu-

ídos para auxiliar os pais na sua missão de educar 

por	meio	da	abordagem	de	temas,	recursos	e	téc-

nicas	da	Pedagogia	Logosófica	no	campo	da	edu-

cação	 integral,	 de	modo	 a	 poderem	 contar	 com	

poderosos recursos auxiliares na ação educativa 

de	seus	filhos	e,	também,	na	ação	de	educar	a	si	

mesmos.

•	Desafios:	É	possível	encará-los	com	alegria

• Conhecimento	Transcendente:	A	Chave	da	Existência	

• Quem	Fui,	Quem	Sou,	Quem	Quero	Ser

• Pedagogia	Logosófica:	Educando	para	a	Vida	Consciente	

• Uma	vida	cheia	e	ampla?	Como	os	pensamentos	influenciam

• Que futuro espera a humanidade

• Tempo:	Como	utilizá-lo	a	meu	favor?

• Valores que sustentam a conduta ética

• Conhecimentos que ampliam a vida

• “Socorro,	cadê	o	manual	do	meu	filho?”

• A essência oculta da vida

• Os	valores	e	conhecimentos	essenciais	para	o	profissional	da	atualidade	

• Aspirações	máximas	do	ser	humano,	paz,	felicidade	e	sabedoria

• A	Logosofia	frente	às	grandes	questões	da	humanidade

• A felicidade e harmonia na vida conjugal

• Maria vai com as outras e você vai com quem?

• A	Logosofia	e	o	desafio	na	educação	de	filhos

Participantes Palestras 
Públicas	em:

67.651
PARTICIPANTES

Participantes Cursos 
de	Extensão:

1.299
PARTICIPANTES

Participantes Cursos de 
Informação	e	Preparação:

940
PARTICIPANTES

Cursos para Pais
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Cursos de Extensão 
para Educadores

ampliam	a	visão	sobre	a	arte	de	educar,	enfocan-

do	 aspectos	 importantes	 da	 educação,	 como	os	

conceitos	que	precisamos	trabalhar	com	os	filhos;	

como ajudá-los a se defenderem quando aconte-

cem	as	lutas	e	as	dificuldades;	ou	como	ensiná-los	

a	 ser	 valentes	 frente	 à	 vida,	 entre	muitos	 outros	

aspectos.	São	estudos	que,	além	de	colaborarem	

muito	na	educação	das	novas	gerações,	favorecem	

a evolução dos próprios pais!

gogia	Logosófica	e	seus	valores	e	possibilidades	

de	 aplicação	 nas	 diferentes	 faixas	 etárias,	 com	

o propósito de educar para a vida e não apenas 

para o momento.

Os	 cursos	 de	 extensão	 têm	por	 finalidade	 ofe-

recer,	 de	 forma	 extensiva,	 para	 pedagogos	 e	

educadores,	uma	visão	geral	da	base	conceitual	

e metodológica na qual se fundamenta a Peda-
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Estudos no  Âmbito Coletivo
Num	ambiente	favorável	ao	cultivo	do	afeto,	do	respeito	e	da	generosidade,	cada	integrante	expõe	os	resul-

tados	de	seus	estudos,	investigações	e	experiências,	podendo	todos	colher	a	parte	de	ilustração	ou	outros	

elementos de interesse para o conhecimento da própria psicologia ou mesmo para evitar desvios. Os estu-

dos e núcleos também permitem aos cultores observar os adiantamentos que vão ocorrendo nos seme-

lhantes,	fato	que	além	de	facilitar	o	cotejo	dos	próprios	merecimentos,	atua	como	estímulo	ou	incentivo	

para o estudante.

Atividades Infanto juvenis
a experimentar o que aprendem. Conceitos como 

generosidade,	 gratidão,	 amizade	 são	 alguns	 dos	

apresentados	às	crianças,	que	também	são	estimu-

ladas a fazer o bem de forma inteligente.

A atenção à infância e à adolescência é dispensada 

em inúmeras atividades que se desenvolvem regu-

larmente	nas	sedes	logosóficas.	Com	a	participa-

A	Fundação	Logosófica	 realiza	diversas	atividades	

objetivando a formação da infância e da adoles-

cência.	 No	 Setor	 Infantil,	 oferecemos	 às	 crianças	

elementos que as estimulem a praticar o bem e que 

as ajudem a ser mais felizes e melhores seres hu-

manos.	Por	meio	de	brincadeiras,	atividades	leves,	

alegres,	ao	gosto	das	crianças,	esses	elementos	de	

vida	vão	sendo	transmitidos,	e	elas	são	estimuladas	
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O	futuro	está	nas	mãos	das	novas	gerações,	mas	

também nos que atualmente ensinam àqueles 

com	menos	experiência	a	enfrentar	as	dificuldades	

com	valentia	e	empenho,	sabendo	pensar.	

No	 Setor	 de	 Adolescentes,	 os	 docentes	 veem	 a	

adolescência como uma linda e delicada fase da 

vida. O adolescente necessita de muitas orienta-

ções.	 Para	 isso,	 preparam-se	 atividades	 dinâmi-

cas,	 em	 que	 são	 trabalhados	 muitos	 conceitos	

importantes para essa etapa da vida. Promovem-

-se	reflexões,	estimula-se	a	faculdade	de	pensar	e	

realizam-se conversações para que o adolescente 

experimente elementos relacionados ao conceito 

de	 vida,	 aos	 sentimentos,	 aos	 pensamentos,	 às	

defesas	 mentais,	 entre	 outros.	 Na	 programação	

das	atividades,	os	adolescentes,	com	sua	alegria,	

otimismo e dedicação ocupam uma parte ponde-

rável,	levando	para	os	ambientes	que	frequentam,	

sobretudo muito do que aprendem internamente 

nas tantas atividades que eles mesmos ajudam a 

organizar e a conduzir.

ção	de	docentes	e	pais,	são	desenvolvidas	estimu-

lantes programações que permitem aos menores 

tomar contato desde cedo com os conceitos logo-

sóficos,	cuja	lógica	muito	positivamente	repercute	

em sua sensibilidade e estimulam a vontade de 

aprender.	Enquanto	brincam,	têm	a	oportunidade	

de	descobrir,	 na	medida	da	capacidade	de	cada	

um,	a	riqueza	de	novos	conhecimentos	que	a	na-

tureza	e	a	Criação	têm	por	revelar,	capacitando-se	

de forma natural a inteligência em formação.

“A mente da criança é terra virgem e fértil. 

Constitui, pois, não só uma necessidade, mas 

também uma obrigação moral e racional inde-

clinável, contribuir para que germinem, nos 

pequenos, mas fecundos campos mentais da 

criança, sementes ótimas, sementes que conte-

nham em possibilidade de manifestação os re-

cursos de que a inteligência do homem necessi-

ta para emancipar-se de toda pressão estranha 

a seu pensar e sentir e para vencer as dificulda-

des que há de enfrentar no curso da vida.”
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Na Pedagogia

Ao	 encaminhar	meu	 filho	 de	 acordo	 com	 a	 pedagogia	 logo-

sófica,	passei	 a	observar	melhor	a	 linguagem	do	Criador	na	nature-

za para levar alguns conceitos de forma mais adequada.  O trabalho 

pedagógico em relação ao conhecimento me trouxe uma nova lente 

de	entendimento,	passei	a	observar	o	mundo	de	outra	forma,	buscan-

do relações entre os processos da criação e o que acontece no meu 

mundo	interno,	também	aproveito	mais	oportunidades	para	ensinar	

e,	consequentemente,	aprender	um	pouco	mais.

Eu	decidi	ser	professora	com	17	anos,	quando	fiz	minha	inscrição	

para	o	vestibular,	mas	nunca	havia	me	perguntado	que	professora	eu	gos-

taria	de	ser.	Me	aproximando	do	conhecimento	Logosófico,	fui		trazendo	

essa	inquietude	para	mim,	mas	com	um	sentido	diferente,	a	de	que		La-

rissa eu gostaria de ser? Trazer essa responsabilidade para mim mesma 

enquanto	ser	humano	é	ainda	mais	crucial,	pois	como	serei	uma	profes-

sora sem antes encontrar-me a mim mesma? Que professora eu seria se 

conhecesse	só	o	pensamento	alheio	sem	identificar	os	meus?	Hoje,	sigo	

com	valentia	e	muito	esforço,	esse	caminho	de	conhecer	a	mim	mesma,	

para	poder	colaborar	no	processo	do	outro,	que	está	começando	a	vida,	

que	possui	terra	virgem	e	fértil,	que	com	bons	nutrientes	pode	gerar	flores	

e frutos lindos.

VIVIANE TEIXEIRA 
A FARINAZZO

Santos - SP

LARISSA GOEDERT 
CABRAL MAFRA

Florianópolis – SC
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Tendo	conhecido	a	Logosofia	já	há	alguns	anos,	pude	contar	com	

os	elementos	logosóficos	para	tomar	importantes	decisões	da	minha	vida,	

entre	elas	como	gostaria	de	criar	minhas	filhas.	A	realização	do	processo	

de	evolução	consciente	me	mostrou,	por	exemplo,	o	pilar	fundamental	da	

criação	dos	filhos:	ninguém	pode	dar	o	que	não	tem.	Assim,	estimulado	

para levar o que puder de melhor em termos de valores e conceitos às 

filhas,	me	esforço	para	construir	primeiro	estes	valores	em	mim.

Meu grande campo experimental atualmente tem sido minha vida 

como	mãe	em	treinamento.	Diariamente,	minhas	reservas	mentais	e	mo-

rais	são	colocadas	à	prova	e	sou	convidada	a	rever,	a	construir	e	a	lapidar	

em	mim	tudo	aquilo	que	gostaria	de	ver	refletido	no	olhar	dos	meus	filhos.	

O	conhecimento	logosófico	tem	me	amparado	como	uma	linha	reta,	uma	

estrada	para	onde	sempre	posso	voltar,	buscando	vislumbrar,	lá	na	frente,	a	

imagem	do	que	é	bom,	belo	e	eterno.	Com	vistas	no	grande,	me	apoio	para	

forjar	o	pequeno,	todos	os	dias.

Penso	que	o	grande	diferencial	da	Pedagogia	Logosófica	está	no	

princípio	de	começar	ensinando	primeiro	a	si	mesmo,	e	isso	se	aplica	tan-

to	aos	professores	quanto	às	crianças,	que	desde	pequenas	aprendem	a	

olhar para dentro de si com a prerrogativa de ser melhor. Essa forma de 

compreender o processo de ensino o torna muito mais humano e cons-

trutivo,	visto	que	se	baseia	em	experiências	reais,	das	quais	podem	ser	ex-

traídos muitos elementos para a vida.

CLÁUDIO CANDIANI
Belo	Horizonte	

FERNANDA MENDONÇA
Goiânia – GO  

ISABELA MORETTI 
Jaraguá do Sul – SC
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Ao	 conhecer	 a	Ciência	 Logosófica	 transformei	 a	minha	 vida.	

Comecei a experimentar uma realidade que jamais foi pensada e 

nem	sentida	por	mim	antes.	Mas,	como	levar	o	que	aprendo	de	forma	

apropriada	ao	mundo	infantil	dos	meus	filhos?	Como	orientá-los	para	

que obtenham elementos superiores para andar nesse mundo cheio 

de	desafios,	percorrendo	o	caminho	do	bem	e	evitando	muitos	sofri-

mentos futuros? 

Com	o	tempo,	comprovei	que	conheço	melhor	essa	arte	de	ensinar	ao	

me tornar mais docente de mim mesma. Sinto que me superei mui-

to	como	mãe,	busco	ficar	sempre	atenta	aos	movimentos	mentais	e	

sensíveis	dos	meus	filhos	para	levar	elementos	de	valores	morais	na	

formação do caráter e ensinando o cuidado com a própria vida nos 

aspectos biopsicoespiritual.

VANUSA GONÇALVES 
CORDEIRO

Belo	Horizonte	–	MG

A bússola foi a descoberta tecnológica que permitiu a humani-

dade realizar as grandes navegações e expandir as fronteiras do mundo. 

Fazendo uma analogia desta descoberta com a nossa forma de condu-

zir	a	vida,	seria	maravilhoso	se	já	nascêssemos	com	uma	bússola	interior	

que nos guiasse para novas experiências e descobertas e que ampliassem 

nossos horizontes de vida.

Conheci os pensamentos de González Pecotche ainda muito jovem. Es-

tudei	 no	Colégio	 Logosófico,	 criado	 sob	a	 inspiração	dos	 conceitos	da	

ciência	logosófica	criada	por	Pecotche.	Em	um	ambiente	de	afeto	e	de	es-

tímulo	ao	uso	da	reflexão	e	do	pensar,	pude	ir	gradualmente	conhecendo	

a mim mesmo.

Identifiquei	 que	 os	 pensamentos	 que	 temos	 em	 nossa	 mente,	 são	

uma escolha própria e deveria saber escolher os melhores para uma 

vida mais feliz.

TADEU AUGUSTO
Rio de Janeiro – RJ
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À	medida	que	os	filhos	vão	crescendo,	os	desafios	na	educa-

ção	vão	aumentando	e	se	diversificando,	mais	ainda	em	nosso	tempo	

com mudanças muito aceleradas e amplo acesso a informações nem 

sempre	fáceis	de	discernir	se	verdadeiras	ou	não.	Em	minha	vida,	o	es-

tudo	logosófico	tem	oferecido	referências	seguras	e	o	aprendizado	de	

formas	de	pensar	e	sentir	que	favorecem	uma	convivência	mais	leve,	

humana	e	feliz.	Educar	os	filhos	com	amor,	paciência	e	carinho,	sem	

violências	de	nenhum	tipo,	e	ser	correspondido	com	o	mesmo	amor	e	

respeito,	é	um	privilégio	que	atribuo	à	Logosofia.

Há	alguns	anos,	eu	tenho	tido	a	grande	oportunidade	de	reali-

zar uma das tarefas de maior transcendência e responsabilidade que 

pode	assumir	um	ser,	que	é	a	 formação	do	caráter	de	uma	criança,	

através	do	meu	papel	de	mãe.	E	eu	tenho	compreendido,	com	a	prá-

tica	da	Logosofia,	que	os	estímulos	positivos	e	o	meu	exemplo	consti-

tuem	uma	das	melhores	formas	de	ensinar	as	minhas	filhas	a	cultivar	

virtudes.	A	pedagogia	logosófica	tem	transformado	o	dia	a	dia	da	mi-

nha	família	e	do	meu	lar,	fazendo	com	que	ele	seja,	cada	vez	mais,	um	

ambiente de afeto e de respeito.

FABRÍCIO CAZORLA 
Uberlândia - MG

MARIELLE FURLANETO 
SARAIVA

Uberlândia - MG
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Na Vida

Com	a	Logosofia	venho	aprendendo	e	experimentando	a	ob-

servar e registrar aquilo que penso e sinto. 

Uma vez que passamos a compreender as lutas contra o turbilhão 

de	pensamentos	que	se	apossam	da	mente,	é	possível	realizar	trocas	

conscientes	de	pensamentos	negativos	por	pensamentos	elevados,	e	

ir se tornando uma pessoa

paciente,	tolerante,	simpática,	entusiasmada,	colaboradora	entre	ou-

tras virtudes.

O	grande	benefício	está	no	método	que	a	Logosofia	apresenta	para	

dominar os próprios pensamentos e a pertencer a si mesmo. Conquis-

tar	a	paciência	e	a	tolerância	primeiro	comigo	mesma,	reconhecer	os	

próprios erros e sentir a gratidão de conquistar pequenas porções de 

bem,	me	faz	ser	um	pouco	melhor	a	cada	dia.

Começar por observar o que ocorre dentro de mim mesma colabora 

com a minha felicidade e a do semelhante.

Sempre é tempo de aprender! Tenho compreendido como a vida 

faz	mais	sentido	quando,	em	tudo	o	que	vivo,	busco	observar	com	consci-

ência	meu	interno	e	externo,	extrair	aprendizados	e	aplicá-los	em	favor	de	

meu processo de evolução consciente. Saber que existe esse novo olhar 

que	a	Logosofia	ensina	e	poder	praticá-lo	é	sentir-me	mais	dona	de	mim	

mesma	e	protagonista	de	minha	vida;	é	poder	seguir	minha	verdadeira	

vontade	e,	assim,	ser	mais	livre;	é	dar	valor	a	tudo	o	que	vivo,	pois	cada	

momento	é	uma	grande	oportunidade	de	ser	melhor;	é	sentir	que	nunca	

é tarde demais para buscar acertar.

PATRÍCIA MARINA RODRIGUES 
DO NASCIMENTO
Jaraguá do Sul - SC 

LAURA ABRAMO MACHADO
Goiânia – GO 
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Com	os	estudos	 logosóficos	 tenho	dado	um	sentido	superior	à	

vida,	compreendendo-a	como	a	maior	de	todas	as	oportunidades	brin-

dadas	por	Deus.	Orientada	pelo	saber	logosófico,	situo	a	vida	como	um	

formoso campo experimental voltado à formação de meu próprio ser. 

Cada fato ou circunstância que vivo se volta ao cultivo de virtudes e va-

lores internos que respondem à verdadeira condição humana. Perceber 

que a cada dia vou conquistando novas condições internas permite-me 

desfrutar de grande felicidade! Pode haver bem maior do que ir conquis-

tando conhecimentos que embelezam o próprio viver? Penso que não. E 

é essa felicidade que me impele a estender esse grande benefício aos de-

mais seres humanos!

A	Ciência	Logosófica	veio	me	ensinar	que	a	superação	deve	ser	

do	meu	próprio	ser;	que	a	cada	dia	devo	ser	melhor	que	no	dia	anterior;	

que devo estar atenta às minhas atitudes e empenhar-me de forma que 

os	 erros	 possam	 ir	 diminuindo,	 gradualmente,	 ao	mesmo	 tempo	 em	

que	aumentam	a	atenção,	o	interesse	e	a	diligência	em	todas	as	minhas	

ações	e	atividades	diárias.		Ser	melhor	significa	ser	capaz	de	modificar	

um	estado	de	ânimo,	uma	forma	de	ser,	transformar	um	pensamento	

de	crítica	em	algo	construtivo	para	minha	vida;	é	saber	respeitar	a	mim	

mesma	e	ao	semelhante;	é	sentir	gratidão	por	tudo	e	todos	que	me	fa-

zem	o	bem;	ser	consciente	dessa	realidade	tem	favorecido	que	as	mi-

nhas escolhas sejam as mais felizes.

MARIA HELENA ABREU
Brasília	-	DF

MARCIA BEAUMORD 
PERILLO 
Brasília	-	DF	
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Dentre	 tantos	benefícios	alcançados	 com	a	Logosofia,	desta-

co	a	valentia.	Aprendi	a	cultivá-la	desde	a	adolescência,	no	Setor	de	

Adolescentes.	Lá,	estudei	algumas	das	minhas	deficiências	psicológi-

cas e tive contato com o conceito de união dos tempos. Esses conhe-

cimentos me colocaram de forma mais valente e responsável frente 

à	edificação	do	meu	futuro	e	da	minha	herança	espiritual.	De	modo	

geral,	tenho	aprendido	a	viver	uma	nova	vida,	mais	ampla	e	conscien-

te;	uma	vida	amparada	em	critérios	superiores	que	me	direcionam	à	

minha	evolução	espiritual,	o	que	reflete	em	todos	os	campos	da	vida	

(profissional,	pessoal,	familiar	etc.).

Algo	que	a	Logosofia	tem	me	ensinado	e	que	muitos	benefícios	tem	

trazido	para	a	minha	vida,	é	a	possibilidade	de	me	redimir	dos	meus	erros,	

sem a necessidade de nenhum intermediário. “O homem pode ser seu pró-

prio	redentor”	-	ensina	a	Logosofia.	E	a	melhor	forma	de	redimir	de	um	erro	

é	fazendo	o	bem	de	forma	consciente.	Voltando	a	atenção	para	mim,	deixo	

de colocar a culpa nos outros pelos erros que eu cometi.

O	estudo	de	logosofia	tem	me	proporcionado	um	desenvolvimento	

interno,	me	tornando	mais	atenta,	mais	observadora.	Percebo	muita	evolu-

ção	no	campo	profissional	e	econômico,	consigo	refletir	mais	antes	de	to-

mar decisões e assim resolver as situações com mais segurança para obter 

o resultado desejado.

Aprendi	a	manter	a	calma,	a	decisão,	a	valentia	e			estas	características	me	

proporcionam	uma	vida	profissional	e	familiar	com	muita	paz	e	alegria.	Es-

tando	atenta	aos	pensamentos	que	atuam	em	minha	mente,	consegui	uma	

grande superação.

JULIA FERREIRA 
DE MESQUITA
Brasília	-	DF	

FREDERICO FONSECA
Belo	Horizonte	–	MG	

NAURI ANA ROMANINI
Chapecó – SC
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Recentemente	eu	me	casei	e	estou,	agora,	me	adaptando	a	essa	

nova	 realidade.	 Destaco	 dois	 conhecimentos	 logosóficos	 que	 têm	me	

ajudado	muito	nesse	processo.	O	primeiro	é	sobre	a	própria	adaptação,	

um poder que todos os seres humanos têm para que possam ajustar suas 

vidas	a	novas	situações	e,	assim,	não	viverem	à	margem	da	realidade.	O	

segundo	é	o	conhecimento	sobre	o	amor	e	seus	três	elementos	básicos:	a	

paciência,	a	constância	e	a	tolerância.	Estou,	na	prática,	compreendendo	

como,	para	além	de	nos	adaptar	à	nova	realidade,	eu	e	ela	precisamos	

ser pacientes um com o outro quando as coisas ainda não são como en-

tendemos	que	deveriam	ser;	que	precisamos	ser	constantes	nos	esforços	

em construir a família que queremos ter e nos cuidados que um precisa 

ter	com	o	outro;	e	ser	tolerantes	com	os	erros	que	um	e	outro	ainda	co-

metem.	E	tudo	isso	tem	que	ser	algo	recíproco,	tem	que	vir	de	ambos.	É	

essencial	que	cada	um	se	certifique	de	que	a	paciência,	a	constância	e	a	

tolerância	que	emprega	seja	correspondida,	ao	menos,	com	os	esforços	

do outro para se superar.

LUCAS SÁVIO OLIVEIRA 
Belo	Horizonte	-	MG

A	Logosofia	me	apresenta	um	caminho	e	me	ensina	a	percorrê-lo,	é	

o	caminho	da	vida	consciente,	uma	rota	para	transformar	o	ser	em	um	ser	

humano melhor. 

Está	me	ensinando	a	usar	as	ferramentas	que	trago	dentro	de	mim,	que	são	

as	faculdades	da	inteligência,	pois	nesse	caminho	não	se	avança	com	o	cor-

po,	mas	sim	com	a	mente.	

Com	o	andar	estou	aprendendo	a	contemplar	as	belezas	que	nele	existem,	

conseguindo responder as inquietudes que trazia comigo. 

Um	grande	caminho,	amplo	e	generoso,	aberto	a	quem	quiser	trilhar,	que	

poderá	levar	os	seres	humanos,	através	do	processo	de	evolução	conscien-

te,	à	perfeição	e	colaboração	com	a	humanidade.

JUSSARA ELISA 
MASSIGNAN BRUN 

Joaçaba - SC
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Comprovo que os conhecimentos adquiridos e as mudanças vin-

das	desde	meu	ingresso	na	Fundação	Logosófica	foram	preponderantes	

na evolução em minha vida que observo desde então. Novos elementos 

com	os	quais	não	havia	tido	contato	me	estimularam	a	pensar,	mudar	mi-

nha visão diante da vida. Me ergo para colher bons frutos. Pratico a busca 

consciente de controle sobre meus pensamentos em prol de melhores 

propósitos. Minha meta diária é de estimular meus valores positivos e não 

deixar	que	o	medo,	momentos	difíceis	ou	mesmo	delicados	fomentem	

o	negativismo.	O	aprendizado	é	contínuo	e	os	estudos,	diários.	Sei	que	

estou	no	caminho	certo,	mas	tenho	ainda	uma	longa	caminhada	a	trilhar.

JAIR AFFONSO DE 
CARVALHO JÚNIOR
Belo	Horizonte	–	MG

Vivo	várias	vidas	dentro	de	uma.	Mãe,	esposa,	profissional,	estudan-

te,	pesquisadora...	Esta	compreensão	proporcionou	que	eu	me	organizas-

se internamente com os melhores pensamentos e sentimentos para viver 

cada uma delas com mais plenitude. Agregando ao meu acervo imaterial 

o	que	realmente	importa	para	minha	evolução.		Da	mesma	forma,	as	mu-

danças	que	promovo	a	partir	do	meu	esforço	e	do	estudo	logosófico	têm	

a	perspectiva	de	construir	algo	permanente	dentro	de	mim,	e	não	apenas	

momentâneo como muitas vezes vivia. Estes novos conhecimentos têm me 

permitido forjar um destino mais sereno e mais feliz.

MANUELA BENITES 
GOMES

Curitiba - PR  

(..) tenho me dedicado a observar a minha mente durante as atu-

ações	no	dia	a	dia	e	pude	compreender	que,	no	final	das	contas,	são	os	

pensamentos	que	vivem	nela	que	me	conduzem,	sejam	eles	quais	forem.

Todo ato nosso tem por trás um pensamento que o comanda. Ocorre 

que tais pensamentos não vão necessariamente me levar para onde 

eu	 quero,	 já	 que,	 cada	 pensamento	 cumpre	 uma	 finalidade,	 a	 qual	

pode ser útil ou inútil. 

Sendo	assim,	vejo	que	para	não	deixar	a	vida	ser	uma	reprodução	au-

tomática,	é	preciso	se	dispor	a	conhecer	a	si	mesmo,	o	que	vai	muito	

além de apenas conhecer a própria mente. Utilizar recursos da cons-

ciência	e	da	decisão	são	apenas	alguns	dos	infindáveis	recursos	que	

encontrei	na	sabedoria	Logosófica,	para	cada	vez	mais	dominar	o	con-

trole da minha vida.

RAPHAEL  ALVES
Rio de Janeiro – RJ
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Crescer e passar pela infância e adolescência com a oportunidade 

de	estar	próximo	ao	conhecimento	logosófico,	tem	uma	importância	prin-

cipal para a formação do ser que sou hoje e que serei no futuro. Aprendi 

a	observar	a	vida	e	cada	circunstância,	mesmo	as	difíceis,	como	oportu-

nidades	para	evoluir	e	fazer	o	bem	–	afinal,	a	vida	é	para	isso!	Durante	a	

infância aprendi sobre como é bom manter os momentos felizes da vida 

sempre	próximos,	e	sobre	como	é	essencial	manter	a	mente	protegida	

dos	 pensamentos	mais	 “baixos”	 do	mundo	 comum.	 Na	 adolescência,	

quando	começaram	a	surgir	as	grandes	inquietudes	da	vida,	pude	sempre	

recorrer	à	minha	própria	capacidade	de	pensar	e	refletir,	não	precisando	

ficar	entre	o	“crer	ou	não	crer”.	

A	realização	de	um	próprio	processo	de	evolução	consciente,	ancorado	

nos	conhecimentos	logosóficos,	me	possibilitou	viver	uma	vida	completa-

mente	diferente	da	que	poderia	viver,	mais	feliz	e	mais	consciente.

ARIEL GORESCU 
CALDEIRA

São Paulo - SP

Aprendi que para sentir verdadeira felicidade e compreender 

a	razão	de	viver,	deveria	ir	além	da	formação	acadêmica,	profissional	

e	 a	 construção	de	 um	 lar.	 Para	 isto,	 a	 Ciência	 Logosófica	 ensinou	 a	

conhecer	o	mundo	mental,	os	pensamentos,	o	mundo	sensível	e	os	

sentimentos que equilibram a conduta e permitem alcançar elevadas 

expressões	da	convivência	humana.	Ao	ter	confiança	e	segurança	em	

mim	mesma,	despertou	a	vontade	de	servir	a	humanidade	com	inteli-

gência,	colaborando	em	Prol	da	Superação	Humana.

MARIA VALIATI 
Curitiba - PR
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Desde	que	iniciei	os	estudos	logosóficos,	anos	atrás,	tenho	po-

dido,	dia	após	dia,	dar	a	devida	relevância	a	cada	um	dos	pensamen-

tos,	situações,	seres	e	instâncias	que	compõem	minha	vida.	Esse	co-

nhecimento do mundo que me rodeia e da minha mente tem me feito 

um	ser	mais	 valente,	mais	 estável,	 um	 jovem	que	 faz	 escolhas	mais	

conscientes e que é verdadeiramente dono do próprio futuro. Estudar 

Logosofia	me	faz	compreender	melhor	o	ser	que	sou,	uma	vez	que	es-

tou	em	contato	com	essa	ciência	desde	tenra	idade,	compreendendo	

a importância da sua pedagogia e orientações que oferecem a milha-

res de seres novas perspectivas.

BRENER DE OLIVEIRA TOMÉ
Uberaba – MG
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