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A dinâmica da vida moderna lembra, muitas vezes, 
um mar revolto, com ondas agitadas que parecem 
a infinidade de movimentos que fazemos no dia 

a dia – acordar cedo, dar atenção aos filhos, trabalhar, 
fazer compras, pagar as contas, cuidar da saúde, admi-
nistrar a casa, pensar no futuro etc. 

Contemplando esse “mar” de compromissos, tarefas 
e preocupações, cabe a pergunta: para onde o seu 
“barco” está indo? Ele tem rumo ou está sendo levado 
pelas circunstâncias? 

Ainda que as respostas indiquem dificuldades de 
“navegação”, saiba que é possível ter o rumo da vida sob 
domínio, com um destino claro e definido. Ocorre que, 
para muitos de nós, a “carta náutica” foi esquecida, res-
tando dela – dos propósitos da existência – apenas uma 
remota lembrança que nos inquieta de vez em quando.

Podemos até ter certa dose de intuição sobre o que 
deve ser feito, mas, seguramente, falta-nos o conheci-
mento necessário para encontrar o caminho.

Esta revista propõe uma viagem na direção de um 
lugar muito especial ao qual se chega a partir de coor-
denadas oferecidas pela Logosofia. É bom ressaltar que 
não se trata de um trajeto convencional. O percurso 
proposto é incrivelmente original – porque acontece 
dentro de nós. Ao se aprofundar no saber logosófico, 
você poderá apreciar “paisagens” que nem suspeitava 
existirem dentro do seu mundo interno. O ensinamento 

logosófico é como uma bússola espiritual que aponta 
para o verdadeiro norte da vida. 

Sim, esse caminho existe e tem sido percorrido por 
milhares de colaboradores voluntários dessa nova 
ciência, encontrando no percurso explicações às grandes 
questões da existência, aquelas que, mesmo desconhe-
cidas no plano racional, inquietam profundamente o 
nosso espírito. 

Como foi dito, a Logosofia nos apresenta a rota, que 
só pode ser seguida na plenitude a partir da realiza-
ção do processo de evolução consciente, resultado de 
estudo e prática constantes. Por meio dela, temos aberto 
o oceano do autoconhecimento. Isso significa acesso 
ao mundo interno, vedado muitas vezes aos olhos do 
próprio dono, já que, em várias situações, deixamos 
simplesmente a vida ser guiada pelo piloto automático. 
Se o “eu verdadeiro” é desconhecido, quem, então, está 
na condução da nossa existência? 

Um jeito de descobrir é aceitar os óculos especiais 
que a nossa revista deseja lhe oferecer. Eles ajudarão a 
enxergar o que está invisível aos olhos físicos.

Que esta viagem seja de aprendizados, novas expe-
riências e descobertas úteis ao seu aperfeiçoamento. 
Da evolução consciente de cada indivíduo resultará um 
mundo melhor para todos.

Suba a bordo. A aventura do conhecimento logosófico 
vai começar!

Viagem aomundo interno
COMO BONS NAVEGANTES, 
DEVEMOS TODOS ENFRENTAR 
OS FURACÕES E AS GRANDES 
ONDAS, PORQUE, ENQUANTO 
TODAS AS COISAS PASSAM, 
PERMANECE TÃO SOMENTE O 
QUE É REAL, O QUE É ETERNO.”  
(do livro Introdução ao  
Conhecimento Logosófico) 
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É possível que este seja o seu primeiro contato com 
o universo logosófico. É compreensível, portanto, 
que a curiosidade inicial também venha acompa-

nhada de dúvidas mais profundas sobre seus conceitos, 
princípios e objetivos. Criada em 1930, na Argentina 
pelo pensador, humanista e educador Carlos Bernardo 
González Pecotche (saiba mais na página 9), a Logo-
sofia é uma ciência nova que conduz o ser humano ao 
conhecimento de si mesmo, de Deus, do universo e de 
suas leis eternas, concedendo ao espírito humano a 
prerrogativa de reinar na vida de quem anima. 

O que a distingue é, justamente, a natureza desses 
conhecimentos, que trazem ao ser a possibilidade e o 
caminho metodológico para a realização dos dois nobres 
fins da existência: evoluir rumo à perfeição, a partir da su-
peração, e se tornar um verdadeiro servidor da humanida-
de, colaborando para a construção de um futuro melhor.  

Para a Logosofia, mudar o mundo começa, exa-
tamente, com essa tarefa de conhecer a si mesmo 
– e enquanto o ser humano se conhece, avança 
para se aperfeiçoar. Seres bem formados, íntegros 
e humanos geram sociedades igualmente íntegras e 
humanas. Mudando-se cada indivíduo, transforma-se a 
sociedade. Esse é o ideal que move os melhores pensa-
mentos e propósitos da ciência logosófica.

Mas, afinal, o que precisamos saber de nós 
mesmos? Qual é a concepção de ser humano que 
deve nortear a evolução? 

Somos definidos por uma tríplice configuração: 
a física, a psicológica e a espiritual. Cada uma tem 
influência na vida e, particularmente, no nosso mundo 

A FUNDAÇÃO LOGOSÓFICA
Para favorecer a realização de seus princípios e 

propósitos, González Pecotche constituiu, também 
em 1930, a Fundação Logosófica em Prol da Supera-
ção Humana, centro irradiador da ciência logosófica. 
Organização sem fins lucrativos, políticos ou reli-
giosos, tem presença em diversos países, reunindo 
milhares de estudantes. No Brasil, a instituição conta 
com mais de 90 unidades.

Sua atuação se dá exclusivamente nas áreas culturais 
e educativas, das quais a mais importante é a difusão 
da ciência logosófica. A Fundação é um ambiente 
experimental, e os conhecimentos por ela propagados 
são essencialmente práticos, para que cada indivíduo 
possa aplicá-los no dia a dia. Isso significa que o campo 
de atuação é a própria vida e, muito especialmente, o 
mundo interno, onde devem ser verificados os fatos que 
revelam, passo a passo, os progressos alcançados no 
processo de evolução consciente. A Fundação Logo-
sófica vai, assim, em busca dos seres de boa-vontade 
que, além de desejarem edificar uma vida e um destino 
melhores, aspiram contribuir para essa grande obra de 
bem na condição de colaboradores voluntários.  

Nas sedes culturais, o trabalho de aprendizado 
e difusão do conhecimento logosófico se realiza 
continuamente em cursos, palestras e exposições, 
atividades oferecidas sempre de forma gratuita. Na 
Fundação também existem setores destinados a 
crianças e adolescentes, nos quais os ensinamentos 
são transmitidos de forma lúdica e adequada às faixas 
etárias da infância e da juventude.

O QUE PROPÕE A LOGOSOFIA, A NOVA CIÊNCIA QUE 
CONDUZ O HOMEM AO CONHECIMENTO DE SI MESMO

O ensino desta concepção se dá também por meio 
do Sistema Logosófico de Educação, que, ao aplicar 
a Pedagogia Logosófica em seus diversos colégios na 
América do Sul, une um ensino curricular de excelência à 
formação de indivíduos responsáveis, mais livres e mais 
felizes. (saiba mais na página 20) 

O trabalho desenvolvido pela Fundação é apoiado 
ainda por uma ampla bibliografia produzida por 
González Pecotche ao longo da vida, publicada pela 
Editora Logosófica.

Um futuro 

para a humanidade

interno, esse maravilhoso laboratório de experiências 
tão infinito quanto o universo, mas, em muitos casos, 
desconhecido por seus donos. E o que temos dentro 
de nós? Vontade, sentimentos, paixões, inteligência, 
defeitos, limitações, sonhos, perguntas existenciais, so-
frimentos, reminiscências e muito mais... Tudo parece 
se misturar de forma indefinida dentro de nós.

A Logosofia nos apresenta a cada um desses con-
ceitos. À medida que os conhecemos, percebemos o 
imenso trabalho a ser feito para equilibrar e harmoni-
zar a vida interna.

A ORIGEM DO NOME
O nome Logosofia combina as  
raízes gregas logos e sofia, às quais 
González Pecotche adotou com os 
significados específicos de “verbo 
criador ou manifestação do saber 
supremo”, e “ciência original ou 
sabedoria”, para designar uma 
nova linha de conhecimentos, 
uma escola, um método e 
uma técnica que lhe são  
eminentemente próprios.

espiritual
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OS GRANDES OBJETIVOS  
DO ESTUDO DA LOGOSOFIA 

A EVOLUÇÃO 
CONSCIENTE DO 

HOMEM

1 A INTEGRAÇÃO 
DO ESPÍRITO

3

O CONHECIMENTO 
DAS LEIS 

UNIVERSAIS

4
O CONHECIMENTO 

DO MUNDO MENTAL, 
TRANSCENDENTE  

OU METAFÍSICO

5

A EDIFICAÇÃO  
DE UMA NOVA VIDA 
E DE UM DESTINO 

MELHOR

6 O DESENVOLVIMENTO E 
O DOMÍNIO PROFUNDO 

DAS FUNÇÕES DE 
ESTUDAR, APRENDER, 

ENSINAR, PENSAR  
E REALIZAR

7

O CONHECIMENTO 
DE SI MESMO

2 vida
A Logosofia é obra do pensador 

e humanista Carlos Bernardo 
González Pecotche (RAUMSOL). 

Sua criação, em 1930, lançou as bases 
de uma nova cultura, mostrando-se 
um caminho original para os que 
buscam transformar a vida num 
grande campo de aperfeiçoamento 
moral, psicológico e espiritual, rumo   
à evolução consciente.

Sua produção compõe hoje um 
amplo sistema formado pelo método 
que ensina a desvendar os grandes 
enigmas da vida humana e universal, 
pela Fundação Logosófica, com seus 
centros educacionais que reúnem 
colaboradores voluntários, pela 
Pedagogia Logosófica e por um vasto 
acervo de livros, aulas, conferências, e 
outras publicações.

Nascido em Buenos Aires, em 11 
de agosto de 1901, González Pecot-
che tinha apenas 29 anos de idade à 
época da apresentação dos pilares 
da Logosofia, nascida como reação 
à rotina dos conhecimentos usados 
para a educação e a formação dos 
indivíduos. Por meio dessa ciência de 
profundo significado humanístico, ele 

deixou aberto o caminho para o cultivo 
de uma nova cultura e o advento da 
“civilização do espírito”. 

Mas são os resultados concretos 
na vida de milhares de estudantes o 
melhor medidor da originalidade da 
ciência proposta. 

 O autor da Logosofia faleceu em 
4 de abril de 1963. Os que o conhe-
ceram atestam o que ele mesmo, 
tantas vezes, fez questão de frisar, por 
ser, talvez, a marca mais destacada 
da sua ação pedagógica: González 
Pecotche foi um exemplo vivo de tudo 
que ensinou.

A sua presença não esmaeceu 
com seu desaparecimento físico, 
pois as ideias lançadas estão hoje 
consolidadas num grande movi-
mento espiritual.

Dentre as lições deixadas por esse 
humanista, está a da gratidão pelo 
bem recebido. Por meio dela, o espírito 
daqueles que beneficiaram a huma-
nidade em sua passagem pela Terra, 
como foi o caso de González Pecotche, 
prosseguirá em seu trabalho, invisível 
aos olhos de muitos, mas consistente 
sob a perspectiva da História.

QUEM É O AUTOR 
DA CIÊNCIA QUE 

PROPÕE AO 
SER HUMANO 

UM PROCESSO 
DE EVOLUÇÃO 

CONSCIENTE

Humanista, 
pensador e exemplo de
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AS SEDES CULTURAIS
A Fundação Logosófica está presente 
com suas sedes culturais em diversos 
países. No Brasil são mais de 90 unida-
des em praticamente todos os estados.
Veja mais na página 26

A PEDAGOGIA
A Pedagogia Logosófica revela o mundo 
interno do ser humano e descreve seu 
funcionamento em cada etapa da vida: 
infância, adolescência, juventude e idade 
adulta. Conhecer a Pedagogia Logosófica 
é ter acesso a elementos valiosos sobre a 
inteligência, a sensibilidade, o pensar e o 
sentir de cada fase.
A base para o trabalho são os conceitos 
originais apresentados pela Logosofia: 
vida, liberdade, defesas mentais, pensa-
mentos, Leis Universais, conhecimento 
de si mesmo etc. Veja mais na página 20

OS VOLUNTÁRIOS
Todos os filiados da Fundação Logosófica 
são colaboradores voluntários, não re-
cebendo qualquer tipo de remuneração 
financeira ou material. É nessa condição 
que exercem, sem limitações, a nobre tarefa 
de expandir esta obra de bem e levar seus 
conhecimentos à humanidade.

OS LIVROS
O criador desta ciência deixou ampla obra bibliográfica na qual 
estão contidos conhecimentos de alta hierarquia. Os livros têm 
diversos estilos, como diálogos, contos, romances, conferências 
e artigos. Hoje, já são milhares de estudantes e docentes que se 
beneficiam do aprendizado e da prática dos ensinamentos.
Veja mais na página 18

O MÉTODO
Trata-se de uma fonte de diretrizes e 
conselhos para seres com boa disposi-
ção e espírito de estudo e superação.
O método logosófico se divide em 
três etapas: estudo interpretativo dos 
conceitos, aplicação à vida e aperfei-
çoamento das aptidões adquiridas, 
proporcionando o enriquecimento da 
consciência individual. É um guia para 
uma nova e sólida conduta. Não leva 
a investigar a psicologia dos demais: a 
matéria de estudo é a própria psicologia.
O método recomenda ainda o estudo 
e a prática em conjunto, oportunidade 
na qual os estudantes confrontam suas 
interpretações e compreensões dos 
ensinamentos.

 LOGOSOFIA

Um sistema para um 

OS COLÉGIOS
A Pedagogia Logosófica está baseada em 
duas forças: o conhecimento e o afeto, consi-
derado este como a expressão mais elevada 
e consciente do amor. É aplicada nos colégios 
que integram o Sistema Logosófico de Edu-
cação, com unidades no Brasil, na Argentina 
e no Uruguai. O objetivo é educar para a vida 
consciente e promover o conhecimento de si 
mesmo e o desenvolvimento biopsicoespiri-
tual. Por efeito da ação conjunta do conheci-
mento e do afeto, a Pedagogia Logosófica vai 
além da formação curricular, propiciando o 
cultivo de valores permanentes para a vida.  
Veja mais na página 22

A CIÊNCIA  
E OS CONHECIMENTOS  
Logosofia é uma ciência nova 
que, por meio de uma concepção 
e metodologia originais, conduz 
o ser humano à sua essência e ao 
conhecimento de si mesmo, do 
mundo mental e de Deus e suas 
leis eternas,  que regem todos os 
processos do universo. Apresenta 
ainda uma concepção original do 
ser humano, em sua organização 
psíquica e mental, e da vida em 
suas mais amplas possibilidades  
e proporções.

mundo melhor
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Deus
A Logosofia proclama a existência 
de um Deus Universal. Sua 
concepção está identificada 
com a imensidão e o eterno; é a 
Suprema Ciência da Sabedoria, 
na qual o ser humano se inspira 
para criar “sua ciência”. O 
Pensamento de Deus se manifesta 
na Criação, na qual palpita o Seu 
amor e cujo poder a sustenta.

Herança de si mesmo
O espírito recolhe e conserva os bens 
substanciais que integram o patrimônio 
da herança do ser a quem ele anima. 
Também absorve do ser físico ao qual está 
ligado tudo de negativo representado por 
delitos, erros e culpas. Cabe ao indivíduo 
aumentar seu patrimônio, ao mesmo 
tempo que se redime, deixando de 
cometer erros e realizando atos de bem 
que anulem as faltas.

O ser humano e suas  
duas naturezas
A natureza física é dotada de um mecanismo 
psicológico, utilizado para atividades de 
natureza comum ou material. A natureza 
espiritual se manifesta quando a consciência 
desperta para a realidade do mundo 
metafísico. A partir daí, o espírito pode 
utilizar o mecanismo psicológico para o 
desenvolvimento de aptidões superiores. 
A articulação entre as duas naturezas, por 
meio da evolução consciente, determina 
a formação da individualidade, que se 
caracteriza pelo predomínio da natureza 
espiritual sobre a física. 

Evolução consciente
A Logosofia abre ao ser humano o 
caminho do aperfeiçoamento por 
meio da ação lúcida e continuada 
da consciência, único meio real e 
seguro de tirar o ser humano do 
ostracismo mental e psicológico 
e elevá-lo a níveis extraordinários 
de superação.

Leis Universais
Os processos cósmicos são regidos 
por leis imutáveis que regulam a 
vida. Elas estabelecem uma nova 
relação de causas e efeitos que 
possibilitam compreender o amplo 
panorama da existência. Também 
prescrevem normas de conduta 
para as sucessivas etapas do 
aperfeiçoamento humano.

Pensamentos
São entidades autônomas que podem atuar 
de forma independente da vontade do 
indivíduo, exercendo, muitas vezes, influência 
despótica sobre ele. A Logosofia ensina a 
conhecer e a identificar os pensamentos, 
selecioná-los e utilizá-los com lucidez e 
acerto. Quando subordinados às diretrizes 
da inteligência, os pensamentos podem 
tornar-se forças ativas de ordem construtiva. 
O conhecimento dos pensamentos é um dos 
mais transcendentes e de vital importância 
para a vida humana.

Mundo metafísico
Muito já se falou do céu, descrito com 
tonalidades maravilhosas, destinado aos 
bem-aventurados, mas do qual não se 
tem referência certa. A Logosofia prepara 
o ser humano para se internar em um céu 
diferente – o mundo metafísico, tão real 
quanto o físico. Ele é o âmbito natural das 
ideias, dos pensamentos e da energia que 
palpitam no existir de toda a Criação e onde 
se estabelece contato com Deus.

Conhecimento de si mesmo
A Logosofia convida o ser humano 
a realizar um estudo pleno de 
sua psicologia: seu caráter, suas 
tendências, seus pensamentos, suas 
qualidades, suas deficiências etc. 
Esse conhecimento lhe possibilita 
abarcar gradualmente a divina 
arquitetura de seu mundo interno, 
concedendo  paralelamente a graça 
de ir conhecendo a Deus.

Deficiências psicológicas
São pensamentos negativos que 
exercem forte pressão sobre a 
vontade do indivíduo, sendo causas 
da incapacidade e da impotência 
dos esforços humanos em busca do 
despertar consciente para a vida, 
em seu verdadeiro significado.

Conceitos
A Logosofia recomenda uma saudável 
revisão dos conceitos sobre os quais a 
vida se apoia. Não aconselha crer nos 
conceitos que apresenta, por mais que 
pareçam certos e indiscutíveis. Indica 
a experimentação como base segura 
rumo ao saber. Paralelamente, impõe 
abandonar velhas concepções, muitas 
delas convertidas em preconceitos. Essa 
revisão garante a independência mental 
do indivíduo e o defende das ideias 
extremistas que caracterizam o caos 
espiritual em que vive a humanidade.

TEMAS DA
LOGOSOFIA Consciência

A consciência é a raiz 
da existência, que nos 
conecta com a nossa a 
origem. É a parte sábia 
do espírito. Como 
a Bela Adormecida, 
precisa ser despertada.

Espírito
É a partícula 
divina presente 
em cada ser 
humano e o 
agente natural 
de enlace com 
o Criador. 

ALGUNS DOS GRANDES 
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“Para tudo há soluções, mas é necessário 
encontrar as mais felizes. E as mais felizes 
não podem ser outras do que as que per-
mitem a mudança em nós mesmos.”  
(Trecho de conferência pronunciada em  
Montevidéu em 4 de outubro de 1960)

“A vida é um espelho onde se reflete o que 
o ser pensa e faz, ou o que os pensamen-
tos próprios ou alheios o levam a fazer.”  
(O Mecanismo da Vida Consciente) 

“Cada ser humano tem uma partícula 
divina. A ela, se devem dirigir os melhores 
anelos e exaltá-la, para que o homem 
encontre sua verdadeira condição de 
humano, e, para que, depois da transição 
que isso implica, possa experimentar den-
tro de si a sensação de sentir-se acima da 
limitação que o envolvia e com liberdade 
para elevar seu pensamento, nas asas do 
qual penetrará nos planos onde poderá 
indagar, investigar, perguntar e receber 
respostas que, como raios de luz, pene-
trarão em sua mente para iluminar sua 
inteligência e enchê-la de conhecimentos.” 
(Introdução ao Conhecimento Logosófico)

A SABEDORIA NAS 

“Meu amigo’, dizia-lhe em eloquentes 
parágrafos, ‘tudo o que façamos aqui, na 
terra, tem de ser grato ao nosso espírito 
e encerrar um valor positivo para nossa 
existência. Quero dizer-lhe com isto 
que todos os nossos atos devem estar 
intimamente relacionados entre si, em 
permanente função criadora. O inefável 
prazer de viver não se experimenta 
enquanto não começamos a olhar nossa 
vida como o principal dos trabalhos 
que devemos empreender. Disso haverá 
de surgir uma obra de arte que nos 
pertencerá eternamente.”  
(O Senhor de Sándara)

“Há que fazer brotar a alegria interna 
para que se transforme em boa dispo-
sição, de modo que tudo seja feito com 
gosto e nunca se mortificando por isso ou 
aquilo, pois se estaria tirando todo valor 
do que foi feito. Quando uma coisa é feita 
com gosto, todos a valorizam, desprezan-
do-a quando é feita a contragosto. A dife-
rença entre uma e outra forma de atuar 
é muito notável, sem dúvida. Só esse fato 
deve estimular a todos, de hoje em diante, 
a fazer as coisas como devem ser feitas, 
isto é, com o mesmo gosto com que Deus 
fez tudo o que existe.” 
(Introdução ao Conhecimento Logosófico)SAIBA MAIS SOBRE OS LIVROS NAS PÁGINAS 18 E 19

“Penso que todos amamos a vida, mas não pelo o que 
a vida nos dá, e, sim, porque nos foi entregue para que 
façamos dela o melhor dos usos. Amamos a vida porque 
nos vem de Deus, que é Quem criou todas as coisas; porque 
essa vida Lhe pertence; e porque, amando nossa vida, 
amaremos a Ele. Portanto, cuidem dessa vida em sua for-
ma, conteúdo e espírito, e orientem constantemente seus 
pensamentos para as direções onde pressintam que vão 
encontrar algo que pertença a Aquele que lhes deu a vida. 
Que, ao se inspirarem em algo, sejam conscientes de que o 
objeto dessa inspiração pertence a Quem os criou. Não se 
esqueçam que toda inspiração deve nascer sempre como 
uma oferenda de realização: generosamente e nunca com 
intenções egoístas. Somente assim se podem superar mui-
tas dificuldades na vida, no mundo, no contínuo batalhar 
e lutar contra os obstáculos que nos cercam. Se o homem 
conhecer qual é sua posição no meio em que vive, saberá 
conduzir-se, conforme a conduta que essa posição deter-
mina, evitando os saltos que fazem perigar a estabilidade.” 
(Introdução ao Conhecimento Logosófico)

“A Lei de Adaptação é tão inflexível que não admite meio 
termo entre uma e outra situação: muda-se ou não se 
muda. De maneira que, se aconteceu um fato que obriga a 
uma mudança, permanecer no mesmo estado ou condi-
ção equivale a viver à margem da realidade e, portanto, a 
sofrer intensamente. Isto é o que sempre acontece quando 
o homem resiste às mudanças: daí que a dor, as misérias, 
as angústias brotem por toda a parte, e o sofrimento seja 
um visitante quase permanente dos corações humanos.” 
(Introdução ao Conhecimento Logosófico)

“A Logosofia veio para huma-
nizar o homem, para dar a ele 
uma nova e ampla visão de sua 
existência e colocá-lo no cami-
nho das grandes realizações; 
mas, para isso, é preciso criar 
muitas defesas internas: chegar 
a ser valente diante de todas 
as circunstâncias adversas e a 
saber que a luta é lei da vida, 
devendo ser enfrentada, uma e 
mil vezes, não com insegurança, 
mas, sim, com plena consciência 
de que é inevitável.” (Introdução 
ao Conhecimento Logosófico)

“O conhecimento sozinho, sem 
o auxílio do afeto, torna-se, no 
que diz respeito a seu conteúdo 
específico, frio e insensível para 
a mente humana.” (Introdução ao 
Conhecimento Logosófico)

“Quando as lutas que a vida lhe oferecer forem duras, suavize-as. Não 
aumente sua dureza tornando-se pessimista ou deixando que sua for-
taleza decaia. Faça da luta, em todo momento, um ensinamento; torne 
doce seu sabor quando essa luta lhe for amarga. Verá como a observân-
cia deste conselho o levará ao triunfo.” (Bases para Sua Conduta)

QUEM QUISER CHEGAR A SER O QUE NÃO É  
DEVERÁ PRINCIPIAR POR NÃO SER O QUE É.”

Palavras de González Pecotche
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“Deus fez o ser humano para que este O encontre por 
meio de uma verdadeira evolução consciente. E encontrar 
a Deus é compreender sua Criação; compreendê-la por 
intermédio de todas as coisas que tomam contato com a 
consciência.”  (Introdução ao Conhecimento Logosófico)

“O simples fato de evitar o cometimento de uma falta 
constitui o primeiro passo para a remissão das culpas, 
porque não cometê-las é um princípio de redenção 
própria inquestionável. Repara-se o mal em si mesmo 
eliminando-o antes que se materialize, e se faz isto por 
um ato livre da vontade, sem a necessidade de nenhuma 
intervenção alheia. Eis aí o belo; eis aí o grande e o subli-
me.” (O Mecanismo da Vida Consciente)

“O trabalho dos homens que hoje têm em suas mãos a orga-
nização futura do mundo será infrutífero se pensarem que 
a paz poderá ser estabelecida com objetivos permanentes 
sem ser antes cultivada na mente de cada um. Como será 
possível a harmonia entre duas pessoas, se numa só, dentro 
dela mesma, existem lutas e guerras? E como será possí-
vel entre muitas, em iguais condições? Dentro da mente, 
existem tendências similares às observadas nos ambientes 
públicos. Os pensamentos pugnam por assumir o poder 
individual para depois conduzir o homem, conforme seus 
desejos e caprichos.” (Introdução ao Conhecimento Logosófico)

“A introdução no mundo interno individual permite sua 
conexão com o mundo metafísico. Ambos configuram 
uma unidade inseparável, à qual deve o homem adaptar-
-se, colocando-se dentro dela e buscando recursos para 
consolidá-la na única parte em que pode encontrá-los: no 
conhecimento de si mesmo, meio pelo qual toma consci-
ência do que é, do que possui, do que pode e deve ser, e 
conhece as bondades do mundo metafísico, cujas belezas 
haverá de admirar com crescente assombro. O conheci-
mento de si mesmo é, pois, o conhecimento que a alma 
aspira a alcançar de seu próprio espírito; é a via que 
conduz ao encontro e conexão com o mundo metafísico, 
o que de forma alguma constitui uma utopia, sendo, ao 
contrário, uma realidade tanto mais comprovável quanto 
mais fecundo seja o esforço do homem por superar suas 
atuações em todas as ordens da vida.”  (O Espírito)

“Sei muito bem que a você, como a todos 
os jovens, coube viver uma época bastante 
difícil, seja pela convulsão mental de  
quase todos os seres que habitam o  
mundo, seja porque o próprio futuro se 
tornou incerto para aqueles que, como 
você, necessitam edificar um porvir. Não 
obstante, apesar deste panorama desa-
lentador, é-me permitido dizer-lhe que 
sempre, em todos os momentos de sua 
vida, por amargos que sejam, confie firme 
e decididamente em Deus.”

“Unicamente Seu nome, sua simples 
recordação será suficiente para recon-
fortar seu espírito e animá-lo nos transes 
difíceis, fazendo com que as angústias 
que o atormentem passem por você sem 
afetar seu coração nem debilitar sua von-
tade. Mas seja digno d’Ele, recordando-O 
também em seus momentos de felicidade. 
Que sempre seja Deus quem presida suas 
horas de alegria, oferecendo a Ele, do mais 
íntimo do coração, sua gratidão por tudo 
quanto você Lhe deve e possui: em felicida-
de, em conhecimento, em comodidade, em 
triunfos. E quando o fizer, recordará sem 
dúvida quem lhe ensinou estas coisas, e 
seu exemplo, no qual encontrará os maio-
res motivos para inspirar sua inteligência e 
seu coração.” (Bases para Sua Conduta)

“Quem é generoso ao aprender, é generoso 
ao ensinar; mas nunca se deverá exceder 
nessa generosidade, pretendendo ensinar 
sem antes ter aprendido.”  
(Introdução ao Conhecimento Logosófico)

“As alternativas que a vida oferece, de 
matizes tão variados, falam ao espírito 
humano com sua linguagem repleta de 
sugestões; por este meio, o homem irá tem-
perando o aço de suas reflexões nesse crisol 
que muitos chamam de inferno, mas que, 
logosoficamente, é o fogo purificador que, 
carbonizando a escória mental e instinti-
va, oferece ao homem a oportunidade de 
redimir-se perante sua consciência e surgir 
invicto dentre as vorazes chamas de tom 
avermelhado, com as quais se caracterizam 
as que, no inferno, irradiam o sinistro brilho 
da destruição.”  
(Introdução ao Conhecimento Logosófico)

“O homem deverá  empenhar  seus  me-
lhores  esforços  e  energias  em  buscar  a  
si  mesmo.  Saberá  prevenir-se  contra  o  
engano  das  aparências  para  conhecer-se  
tal  como em realidade é. Encontrar-se-á na 
humildade de seu coração, na inocência de 
sua alma, na pureza de seu espírito,  e  daí,  
com  a  mente  limpa  e  resplandecente,  
experimentará as excelências inefáveis da 
vida superior.” (Exegese Logosófica)

“Sentir pelas manhãs a felicidade de des-
pertar; senti-la porque se compreende seu 
significado. Sentir de igual modo felicidade 
no trabalho e em tudo que se realiza duran-
te o dia, e também nos pensamentos que se 
aninham na mente, e senti-la no repouso, à 
noite, é ser consciente da vida e experimen-
tar a felicidade porque se sente palpitar 
dentro de si a vida universal.” 
(Coletânea da Revista Logosofia - Tomo 2)

“Ao fixar sua posição diante das grandes questões que no 
curso dos séculos foram apresentadas à inteligência hu-
mana – Deus, o Universo, as Leis Universais, os processos 
da Criação, o homem e seu destino –, a Logosofia já deixou 
expressa sua palavra, concretizada em verdades de abso-
luta certeza e comprovação. Ela abre as portas do peque-
no, porém vasto mundo interno – o paradoxo é aparente 
–, guiando o entendimento do homem para que descubra 
as riquezas nele acumuladas. Sonho de séculos convertido 
em realidade por obra destes conhecimentos que colocam 
a mente humana em frente de si mesma, para que se estu-
de e se compreenda; para que saiba qual é a causa do dra-
ma que afligiu sua vida; e para que se inteire, de uma vez 
por todas, de como nascem, de onde vêm, como vivem, se 
movem, se multiplicam, reagem e morrem os pensamentos 
que ela abriga.” (O Mecanismo da Vida Consciente)

“Faça o possível para que seu espírito participe 
amplamente de sua vida; recorde-o com frequência.”  
(Bases para Sua Conduta)

“Sejam ativos permanentemente, como tudo o que Deus 
criou; como a própria Natureza, que está em constante 
atividade. Não repousem sobre o travesseiro levados pelo 
cansaço, mas, sim, para repor as energias.”  
(Introdução ao Conhecimento Logosófico)

“Interessar-se por novos motivos ajuda a viver em per-
manente juventude. Sejamos como os rios, que renovam 
constantemente suas águas.”  
(Bases para Sua Conduta)
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Exegese 
Logosófica

A Herança de 
Si Mesmo

Síntese dos temas  
essenciais e das originais 

concepções, este livro  
serve de preparação aos  

que querem ingressar na  
Fundação Logosófica.

Livro que apresenta a “chave” da 
evolução na lei que proclama o 

ser como herdeiro de si mesmo.  
Enfoca ainda a parte evolutiva 

da herança do espírito, os bens 
do conhecimento transcendente 

e as obras que perduram  
na consciência.

Deficiências e 
Propensões  
do Ser Humano
Além de descrever as  
deficiências psicológicas, 
apresenta as antideficiências 
e os recursos necessários para 
que o estudante aplique o  
método e se livre dos pensa-
mentos que oprimem a vida. 

Curso de  
Iniciação Logosófica

Livros logosóficos 
estão disponíveis 
para download 
gratuito ou compra 
na versão em papel

O Senhor  
de Sándara

Intermédio 
Logosófico

Introdução ao 
Conhecimento 
Logosófico

PREFERE LIVROS IMPRESSOS?
 

Você pode adquiri-los  
no site da Editora Logosófica

www.editoralogosofica.com.br

Obra que reúne 72 conferências 
pronunciadas por RAUMSOL 
na qual aparece descrita, em 
termos amplos e profundos, 
parte importante da concepção 
logosófica, com extensa visão da 
ciência e de suas projeções para 
o futuro da humanidade.

O Mecanismo 
da Vida 

Consciente
Abordando temas como  a  

criação do cosmo, a vida, o 
destino do ser humano,  

o sistema mental, os pensa-
mentos, o humanismo e a 

mística, este livro demonstra 
o método logosófico e como 

aplicá-lo ao processo de 
evolução consciente.

Romance psicodinâmico 
que instrui sobre os  
segredos mais profundos 
dos comportamentos  
e dos variados estados  
de consciência. A obra 
possibilita apreciar a 
diferença exata entre  
dois mundos, o comum  
e o transcendente.

Logosofia 
Ciência e Método

O Espírito
Além de explicar por que o 

espírito, como entidade real e 
ativa, desapareceu do cenário 

de nossas preocupações, mostra 
como o indivíduo pode assumir a 

direção de sua vida. Propõe ain-
da a conexão do ser físico com o 

espírito, verdadeiro intermediário 
entre Deus e o homem.

Diálogos
Série de dialogos nos 
quais o autor encara 

temas, elucida  
problemas e responde 

perguntas. Aborda 
ainda assuntos como 
ordenação do tempo, 
sonhos e resistência a 

adversidades.

Sistematização didática  
do ensinamento 

logosófico, possibilitando 
ao leitor se aprofundar nos 

conteúdos da ciência e 
aplicá-los em sua vida. 

Nossa bibliografia

Coletânea da Revista Logosofia
Revista mensal editada entre 1941 e 1947, 

totalizando 84 edições. Seus cinco tomos trazem 
uma seleção de artigos publicados no período.

O leitor encontra 
nas lendas e  
fábulas deste  
livro sugestivas 
coincidências com 
suas próprias  
inquietudes,  
modalidades e  
inclinações pessoais. 

Por meio de palavras  
cálidas e precisas  
dedicadas à juventude, 
oferece, na forma de 
paternais conselhos,  
uma variada gama de 
conhecimentos.

Bases para 
Sua Conduta

Guia prático, descreve o método 
logosófico e orienta os passos  

no grande caminho do aperfeiço-
amento humano.

 

EDIÇÕES GRÁTIS EM PDF  
 

Use o QR Code 
para fazer o download

https://editoralogosofica.com.br/
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PROPOSTA 
PRIVILEGIA A 
FORMAÇÃO MENTAL, 
MORAL E ESPIRITUAL 
DO SER HUNANO

Instituída pela Logosofia, a Pedagogia Logosófica oferece 
uma proposta inovadora à prática educacional, que é 
a de contribuir para a verdadeira formação integral dos 

educandos. Isso significa que os processos devem ser 
conduzidos privilegiando-se a formação mental, moral e 
espiritual, que, com seus elementos trabalhados em har-
monia, forma seres valorosos e defensores do bem. 

Para alcançar esses resultados, os educandos são 
estimulados a cultivar e a desenvolver todo o potencial da 
inteligência – por meio das  funções de pensar, entender, 
observar, raciocinar, recordar, imaginar, refletir –, e também 
os aspectos da sensibilidade e dos sentimentos, como gra-
tidão, afeto, amizade, generosidade, simpatia e respeito. 

Dessa forma, o desenvolvimento equilibrado da mente 
e da sensibilidade favorece a formação de seres mais 
felizes que se relacionam bem consigo mesmos, com os 
semelhantes e com o mundo em que vivem.

A casa mental 
A Pedagogia Logosófica apresenta a imagem da 

mente como uma casa mental, o que remete à figura do 
“proprietário”, que deve selecionar os pensamentos que 
deseja abrigar, experimentando, assim, a sensação de 
estar rodeado pelos melhores pensamentos, para que 
nessa casa reinem sempre o bem-estar e a harmonia.

Ao observar o que ocorre em seu interno, a criança 
aprende a diferenciar, dentre os habitantes de sua casa 
mental, os que a beneficiam e os que a prejudicam. 
Pouco a pouco, esforça-se para remover os indesejáveis 

A condição básica para a aplicação dessa pedagogia 
na orientação de crianças e adolescentes depende 
muito da realização, pelo educador, de processos que 
conduzam ao conhecimento de si mesmos e à vontade 
de se superar. O educador precisa ser, antes de tudo, 
um exemplo. Ou seja: para saber ensinar, é necessário 
saber aprender.

A Pedagogia Logosófica é aplicada nos Colégios 
Logosóficos (saiba mais na página 22). Seus princípios 
são transmitidos também aos pais,  como forma de 
contribuir com a educação no ambiente familiar. Toda 
a atenção à infância e à juventude decorre do fato de 
que essas são etapas formativas do caráter e preparató-
rias do espírito para as lutas da vida.

e aumentar o número dos positivos, tornando-se capaz 
de defender a própria mente e assegurar o livre desenvol-
vimento de sua individualidade. 

A exemplo do que acontece nas sedes da Fundação, os 
Colégios Logosóficos procuram despertar nos alunos, desde 
cedo, a vontade de serem melhores e de contribuírem para 
a humanidade. Tendo como base o estímulo ao pensar e 
ao sentir, os colégios apresentam concepções claras sobre 
o ser humano, a vida, o Universo, Deus e as Leis Universais. 
Assimilados gradualmente até a juventude, esses e outros 
conceitos representarão a base moral da vida. 

A Pedagogia Logosófica alcança também os educadores, 
aos quais é reservada participação ativa e consciente no 
ensino e na aprendizagem. 

•   Oferecer oportunidades para o desenvolvimento 
das faculdades da inteligência.

•   Ensinar o ser humano a compreender, amar e 
respeitar o autor da Criação e a descobrir sua 
vontade por meio de suas leis.

•   Favorecer a realização, pelo educando, do 
conhecimento de si mesmo e do mundo mental 
que o rodeia e que permeia o seu ser.

•   Despertar no aluno a vontade de ser melhor  
e buscar o aperfeiçoamento de si mesmo como 
tarefa primordial da vida.

•   Fomentar atividades úteis e pensamentos  
construtivos.

•   Possibilitar ao educando a formação do conceito 
da própria responsabilidade, como ser inteli-
gente e dono de uma vida que deve se dignificar 
com o exemplo.

•   Desenvolver nos seres o domínio das funções de 
estudar, aprender, ensinar, pensar e realizar, que 
resultará em aptidões individuais para o futuro 
pedagógico na educação da humanidade.

PRINCIPAIS OBJETIVOS  
DA PEDAGOGIA LOGOSÓFICA

A originalidade da

Pedagogia Logosófica
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O Sistema Logosófico de Educação tem como missão 
oferecer à infância e à juventude um amparo e um saber que 
favoreçam o desenvolvimento pleno das aptidões físicas, 
mentais, morais e espirituais, formando as bases de uma nova 
humanidade, com pessoas mais conscientes de suas responsa-
bilidades diante da própria vida, da sociedade e do mundo.

Atualmente, existem 11 colégios (oito no Brasil, dois na 
Argentina, um no Uruguai) e mais quatro em formação. Suas 

Florianópolis

Chapecó Brasília

Num ambiente de afeto e respeito, nossos 
colégios combinam o ensino regular dos 
conteúdos curriculares à formação integral 
de crianças e adolescentes

Unidades e alunos 
dos Colégios 

Logosóficos no Brasil

Belo Horizonte 
(Cidade Nova)

Uberlândia

Goiânia

Belo Horizonte (Funcionários) 

Rio de Janeiro

unidades reúnem cerca de 
3.500 crianças e adolescentes. 
O trabalho realizado se dá em dois 
pilares: o ensino regular dos conteúdos 
curriculares definidos pelas legislações locais, e 
o trabalho pedagógico da formação integral dos estudan-
tes para a vida, com base na concepção logosófica e, de 
maneira mais específica, na Pedagogia Logosófica.

Existe nos Colégios Logosóficos um ambiente de afeto, 
respeito e cultivo dos valores essenciais para a vida dos  
alunos, em estreita integração com as famílias. Não por 
acaso, são considerados também como “escolas para pais e 
filhos”. A linha pedagógica tem atraído, cada vez mais, a aten-
ção do meio educacional e da sociedade, que reconhecem a 
originalidade de seus princípios e os resultados alcançados.

O primeiro Colégio Logosófico foi inaugurado em 
1962, no Uruguai. No Brasil, está presente desde 1963, 
atualmente, com instalações em sete cidades: Belo  
Horizonte, Brasília, Chapecó, Florianópolis, Goiânia,  
Rio de Janeiro e Uberlândia.

Escolas dos

valores
essenciais
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QUER IR 
PESSOALMENTE? 
Veja na   
página 26 como  
encontrar   
nossas sedes

COMO SABER MAIS  
SOBRE A LOGOSOFIA

POR ONDE  
EU COMEÇO?

ENCONTRE OS ENDEREÇOS 
E EVENTOS AQUI:

Há várias formas de acesso a informações 
sobre a Logosofia. Veja aqui os caminhos. 

EVENTOS DE INTRODUÇÃO 
Oferecemos, continuamente, palestras e 
cursos gratuitos. Nesses encontros, você  
conhece como se estuda e se pratica a 
Logosofia. A programação é divulgada  
nas redes sociais e na página da Fundação 
Logosófica na internet.

SITE 
Em www.logosofia.org.br, estão  
disponíveis informações sobre os  
princípios e conceitos da ciência, o autor  
e seus livros, depoimentos de estudantes  
e atividades abertas ao público. 

REDES SOCIAIS 
Temos páginas no Facebook e no  
Instagram, além de canal no YouTube.

LIVROS 
Nossa bibliografia está disponível para 
download gratuito no site da Logosofia. 

SEDES 
São ambientes de afeto e respeito onde 
se reúnem estudantes empenhados em 
aplicar na própria vida os conhecimentos 
oferecidos pela Logosofia. Escolha o  
endereço mais próximo e agende  
uma visita.

O site traz informações 
sobre o autor da Logosofia, 

González Pecotche 
(RAUMSOL)

BUSQUE POR 
TEMAS NO SITE!
Conheça os  conteúdos 
preparados por nossos 
investigadores da 
ciência logosófica, bem 
como os resultados de 
sua aplicação na vida. 
Alguns temas:

FALE CONOSCO  
Acesse aqui e preencha  

o formulário.

ESPIRITUALIDADE

FAMÍLIA

MENTE

DEUS

TEMPO

APERFEIÇOAMENTO

CONHECIMENTO DE SI MESMO

COMPORTAMENTO

VIDA

SOCIEDADE

ACESSE AQUI 
AS PRINCIPAIS 
INFORMAÇÕES

FIQUE POR DENTRO
facebook.com/logosofia/
instagram.com/logosofiabr/
youtube.com/logosofia

www.logosofia.org.br/saiba-mais
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Veja quais são  
as principais cidades 
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de estudos da  
Fundação Logosófica

Consulte para encontrar outras localidades:
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Águas de São Pedro • Bauru • 
Campinas • Franca • Ribeirão 
Preto • Santos • São José do 
Rio Pardo • São José do Rio 
Preto • São Paulo • Taubaté
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RS Araxá • Belo Horizonte 
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COMO CONCEITOS FUNDAMENTAIS À 
EVOLUÇÃO CONSCIENTE SE RELACIONAM 
COM AS EXPERIÊNCIAS DO DIA A DIA E AS 
INQUIETAÇÕES MAIS PROFUNDAS

ainda que, por ela, não possam mar-
char os que pretendem levar sobre 
os ombros o peso dos preconceitos, 
das crenças e das dúvidas.

O caminho logosófico é longo 
como a eternidade porque é o 
trajeto determinado pela Lei de 
Evolução, que impera sobre todos 
os processos que se realizam dentro 
da Criação. Eis aí a sua extraordiná-
ria virtude. O homem comum anda 
alheio às prerrogativas que essa lei 
lhe concede. Por isso, seu avanço 
é tardio e penoso. Ao percorrê-lo 
conscientemente, porém, terá seus 
passos guiados pelas luzes do   
saber transcendente.

ir além

A busca da verdade já dura 
milênios. Embora os frustra-
dos esforços e as ilusões de 

muitos tenham ficado pelos diversos 
caminhos percorridos com esse 
propósito, a chama inextinguível da 
esperança nunca deixou de alentar 
as almas das pessoas.

O ser humano sempre pressentiu 
um “algo além”, uma prolongação 
indefinida de sua existência, chegando, 
inclusive, a identificá-lo com a própria 
divindade que anima a Criação. Para 
sua infelicidade, pretendeu se internar 
nessas zonas profundas e de difícil 
acesso sem o auxílio do conhecimento 
que haveria de guiá-lo.  A Logosofia 
oferece, justamente, a orientação para 
o ingresso nessas zonas.

Para seguir adiante, precisamos 
nos livrar das “verdades” com as 
quais preenchemos a vida e que, 
sem percebermos, acabam ditando 
a forma como vivemos e entende-
mos as coisas. A Logosofia convida 
à revisão de conceitos, uma etapa 
preparatória para que possamos per-
correr com liberdade o caminho da 
evolução, uma trilha aberta a todos, 

Reflexões para

Nas páginas seguintes, você 
avançará um pouco mais pelo conhe-
cimento logosófico em textos que 
relacionam conceitos fundamentais a 
esse caminho da evolução consciente. 
A “doença do vazio”, o conhecimento 
da mente humana, o tempo e a 
felicidade são alguns assuntos sele-
cionados dentre os inúmeros tópicos 
que formam a grande concepção de 
ser humano, do mundo metafísico, das 
Leis Universais e de Deus.

Com o objetivo de despertar a cons-
ciência, os artigos oferecem reflexões 
que ganham em valor, exatamente, 
porque se conectam às inquietações 
que acompanham a existência humana. 

Se olharmos, por exemplo, através de um cristal enfumaçado 
as mais brilhantes estrelas do firmamento, elas nos parecerão 
opacas e ainda cheias de sombra. O mesmo ocorrerá se 
olharmos com o mesmo cristal as mais formosas flores: 
parecerão murchas, sem graça e sem vida.
Evidentemente, isso não é a realidade, e em nada serão 
afetadas as estrelas nem as flores pelo fato de que cada um as 
olhe como queira olhá-las. As coisas e os fatos são muitas vezes, 
em sua interpretação, o produto de uma falsa visão através da 
deformadora lente do preconceito, e não o que realmente são.”
(Trecho da Coletânea da Revista Logosofia - Tomo 2)

https://logosofia.org.br/saiba-mais/
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COMO LIDAR COM A 
“DOENÇA DO VAZIO”, 
ANGÚSTIA QUE PROVÉM DA 
FALTA DE CONHECIMENTO 
SOBRE A FORÇA SUPERIOR 
QUE PODE NOS CONDUZIR 
À EVOLUÇÃO ESPIRITUAL
 

 

sentidA busca de um 

Como acontece com todo mundo, você está mais do 
que habituado às enfermidades do corpo físico. Mas 
há um tipo de doença impossível de ser diagnosti-

cada pelos recursos convencionais da medicina.
É um mal invisível, anímico e psíquico, ao qual o autor 

da Logosofia deu o nome de “a doença do vazio”, uma 
sensação latente de angústia que nos “visita” em muitos 
momentos da vida, constituindo o principal fator das 
amarguras e da infelicidade do ser humano. É uma insatis-
fação com os rumos da vida, um buraco existencial .

Buscando  preencher essa lacuna, estamos sempre 
num constante “querer isso e querer aquilo”, realizando 
esforços para sentir um bem-estar que rapidamente não  
satisfaz mais. O que nos traz alegria logo é esquecido, 
dando lugar a outras tentativas, num movimento que não 
termina, consome o tempo e gera desalento.

E, assim, vivemos uma vida de permanente inquietação 
interna, buscando nos entreter, matar o tempo.

Em suas observações, RAUMSOL identificou não apenas 
o problema, mas também os meios para sua superação.

Quem, senão o nosso próprio espírito, promove o de-
sassossego com o sentido da vida? É um grito interno con-

tra a visão materialista e o esquecimento de si mesmo. 
À indagação sobre se esse mal tem “cura”, a Logosofia 
responde com um sonoro “sim”! 

É a nossa essência que nos induz a buscar o saber, 
mas não o saber comum, que só atende às exigências 
da vida corrente. Existe um conhecimento que trans-
cende o vulgar do mundo e que é justamente do que 
a Logosofia trata. As perspectivas que se  abrem para 
o indivíduo são promissoras quando, decidido a saltar 
o cerco que reduz os horizontes de sua vida, consegue 
transfundir-se em outros planos. Ali, nessas regiões que 
o espírito percorre com plena consciência, o homem 
sente o poder do conhecimento, e é tal a sensação de 
grandeza que o invade, que a própria vida parece se 
transformar, adquirindo inesperada transparência.

Preencher o vazio é ouvir o que clama o mundo 
interno e entender que a vida tem um objetivo maior 
do que corresponder às necessidades cotidianas, de-
cidindo-se a  cumprir uma trajetória evolutiva. Assim, 
o indivíduo deve olhar para a existência como uma es-
cola da experimentação e se perguntar o que precisa 
aprender durante sua jornada no planeta. 

Quando o ser humano eleva a mente para além das  
preocupações comuns, buscando as coisas que concer-
nem ao espírito, invade sua alma um estado supra-hu-
mano, pois implica, nada menos, que o enlace de sua 
inteligência com o mundo superior, com o mundo das 
grandes ideias, dos pensamentos elevados. 

É ali que o ser humano percebe que se diviniza. Em 
seu esforço progressivo de superação, alcança as regiões 
privilegiadas do espírito e estabelece os primeiros con-
tatos com a vida universal, onde reina o Pensamento de 
Deus. Nessa dimensão, descobre-se que não há prazer 
mais sentido, nem mais bem ganho, que o proveniente 
do bem que fazemos a nossos semelhantes.

 Ao responder à vibração do espírito, o homem reconhe-
ce o que significa existir. E pode, gradualmente, preencher o 
vazio existencial com uma nova vida. Assim, da próxima vez 
que a angústia surgir, vale pensar que você não está só. Sem-
pre há, à mão, um convite firmado pela Logosofia para a 
busca de conhecimentos transcendentes e que respondem 
às perguntas fundamentais. Onde hoje está a desesperança, 
amanhã poderá reinar uma potência capaz de iluminar o 
indivíduo e os demais seres que habitam a Terra.

“Quando se vive a vida 
inconscientemente, 

quando esta se malogra, 
ao passar pelo mundo, 
gastando-a em mil ou 

milhares de coisas sem 
importância, dessa 
vida não fica nada. 

Mas daquela que se 
vive experimentando a 

consciência do existir, 
desta vida fica, sim, 

algo que é indestrutível, 
algo que nem os séculos 

podem apagar.”
(Trecho de conferência de González 
Pecotche proferida em Montevidéu  

em 19 de novembro de 1951)

 para a vida



30 Revista Logosofia 31Revista Logosofia

C om certeza, você já perdeu a paciência e depois 
se arrependeu. Sentiu temor quando desejava ter 
valentia. Quis fazer coisas, mas a preguiça venceu. 

Afinal, por que acontecem essas contradições internas? 
Quem move a nossa vontade? 

Um dos pilares da Logosofia é a sua concepção sobre 
o sistema mental, constituído por duas mentes. Uma é a 

casa mental
Quem mora na nossa 

comum, inferior, utilizada para a vida diária, e que pode ser 
parcialmente organizada por meio dos estudos correntes 
nas escolas e universidades. A outra é a superior, que 
transcende e existe em latência em todo o ser humano. 
Com frequência, ouvimos dizer que usamos “um quase 
nada” de nossa capacidade mental, que equivale à esfera 
mental inferior para a nossa sobrevivência na Terra. Já a 

Evidentemente, existem também os pensamentos po-
sitivos, estimulantes, elevados e que inspiram o indivíduo 
a fazer o bem e a alcançar a superação. Buscar a compa-
nhia de recursos construtivos ajuda o ser a desfrutar as 
verdadeiras liberdade e felicidade. Tal possibilidade é tão 
real que pode ser exercitada na vida desde sempre.

A existência do pensamento como agente da in-
teligência e promotor da felicidade ou sofrimento do 
ser humano é a prova cabal da realidade de um outro 
mundo desconhecido pela maioria das pessoas. Essa 
entidade invisível é perfeitamente palpável para as mãos 
do entendimento, desde que este tenha sido convenien-
temente adestrado.

O caminho da evolução consciente exige que a mente 
seja preparada para o conhecimento e o domínio dos 
pensamentos, cujo império passa a ser substituído pelo 
da inteligência.

esfera superior precisa ser ativada para que se transcenda os 
estados primitivos em que ainda nos encontramos.

Os conhecimentos apresentados pela Logosofia ten-
dem ao desenvolvimento do sistema mental como um 
todo, organizando a mente inferior e desenvolvendo as 
faculdades superiores.

Para ter um domínio sobre si e conquistar a capacida-
de de enfrentar as dificuldades que a vida apresenta é 
necessário preparar a mente, o que pouco tem a ver com a 
instrução que se recebe nas escolas. Essa nova educação é 
mais ampla e abrange toda a vida.

O ser humano vive em um mundo onde imperam os 
pensamentos e tem a equivocada sensação de ser senhor 
de sua vida, dos acontecimentos e do espaço em que 
habita. Na verdade, são os pensamentos que perambulam 
por aí os reais governantes da vida. 

Mas o que são os pensamentos? Onde estão? Que sutil 
engenho pode “fotografá-los”? São invisíveis? A que mun-
do pertencem?  

A origem de grande parte de nossas ações são os 
pensamentos. Para a Logosofia, eles são entidades 
psicológicas dotadas de vida própria, que podem atuar in-
dependentemente da nossa vontade. Isso explica muitos 
fatos recorrentes na vida. 

Você já deve ter vivido a situação de ouvir algo desa-
gradável ou injusto e não conseguir responder à altura. 
Nessas horas, é comum ficar martelando na mente o 
“eu deveria ter feito isso, deveria ter dito aquilo”, com as 
respostas girando indefinidamente, tomando tempo e 
desperdiçando energias internas.

Esse tipo de situação e outras ocorrências só com-
provam que, muitas vezes, a conduta se move à revelia 
da própria vontade. Também já deve ter acontecido a 
você magoar outra pessoa “sem querer”, por ter deixado 
escapar palavras que deveriam ter ficado contidas. Ou, 
então, ver se repetir um erro pessoal mesmo depois de 
ter prometido nunca mais viver tal experiência.

Pois é. Descobrir a realidade interna, identifi-
cando em si mesmo tais entidades vivas que 
determinam ações e podem induzir a erros, 
representa uma verdadeira revolução na vida. 
Isso pode parecer estranho, mas basta obser-
var com mais atenção o que se passa em 
sua mente antes das ações. Tenha certeza: 
os pensamentos aparecerão nitidamente. 
E, uma vez identificados tais pensamentos, 
vem a luta para mantê-los sob o domínio 
da inteligência.

CONHEÇA OS PENSAMENTOS, ENTIDADES PSICOLÓGICAS COM VIDA PRÓPRIA 
E QUE PODEM AGIR INDEPENDENTEMENTE DA VONTADE DO INDIVÍDUO

Muitos acreditam serem donos de seus 
pensamentos e de seus atos, porém são 
os pensamentos que imperam no mundo 
mental em que vivemos. Se não nos pre-
paramos para buscá-los, descobri-los e 
dominá-los, seremos joguetes de suas 
hábeis manobras, e nessas condições não 
poderemos esperar nunca o desfrute de 
uma verdadeira felicidade.” (Trecho do livro 
Coletânea da Revista Logosofia - Tomo 1)

Enquanto o homem não se convencer 
de que os pensamentos são forças que 
atuam no mundo, dentro e fora de seu 
ser, não poderá se emancipar da ação 
deles sobre sua mente, já que eles 
são, de certo modo, os participantes 
mais ativos de todos os movimentos 
internos, conscientes ou inconscientes, 
influenciando seu ânimo e intervindo, 
de forma decisiva, em cada um dos 
passos.”  (Trecho do livro Coletânea da Revista 
Logosofia - Tomo 3)
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Desde que começou a ter as primeiras noções de 
moral, o ser humano escuta que deve ser bom, 
elevar sua vida e se tornar melhor. Ocorre, porém, 

que a ele não foi ensinado como alcançar a superação. 
Fala-se bastante de vícios e defeitos, mas pouco sobre 
sua origem e como aniquilá-los.

A Logosofia afirma que esses vícios e defeitos têm sua 
origem em pensamentos negativos que, enraizados na 
mente, exercem forte pressão sobre a vontade do indivíduo, 
induzindo-o a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. São 
pensamentos dominantes ou obsessivos que se evidenciam 
de tal modo a ponto de seu “portador” ser apelidado pelo 
nome dos defeitos que caracterizam seu comportamento. 
Assim, temos os seres chamados de “vaidosos”, “rancoro-
sos”, “egoístas”, “teimosos”, “intolerantes” etc.

A tais pensamentos negativos, a Logosofia chama de de-
ficiências psicológicas, tal como pode ser lido com detalhes 
no livro que aborda o tema (veja na página 18).

Toda deficiência é produto do desvio experimentado 
pelo ser humano na integração de suas qualidades e do 
mau uso de suas condições intelectuais, psíquicas e morais. 
O desconhecimento do próprio existir, como entidade cons-
ciente e capaz, leva o indivíduo a cometer erros que, depois, 
afloram como deficiências. 

A configuração de uma deficiência pode variar num 
mesmo indivíduo. Isso quer dizer que, nem sempre, ela se 
comporta da mesma forma, tornando mais difícil seu reco-
nhecimento. Por isso, é tão importante realizar o processo 
de evolução consciente, que leva ao conhecimento de si 
mesmo. Nesse percurso, cada deficiência pode ser observa-
da e reconhecida nos traços típicos de sua exaltação, sejam 
quais forem as variações ou as aparências que assumam.

As deficiências são como “quintas-colunas” ou espiãs 
psicológicas, introduzidas em nosso interno pelos agentes 

RECURSOS PARA ORIENTAR A “LUTA” 
No livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, 
o autor da Logosofia, Carlos Bernardo González 
Pecotche, elenca e classifica 44 deficiências genera-
lizadas no ser humano, de acordo com os danos que 
causam à vida. Também apresenta as antideficiên-
cias correspondentes a cada manifestação negati-
va. Assim, por exemplo, aspereza se combate com 
afabilidade; cobiça, com honestidade; egoísmo,  
com desprendimento; rancor, com bondade. 
A obra também trata das propensões psicológicas 
que podem prejudicar o ser. Entre elas, temos as 
propensões ao engano, ao exagero, à frivolidade,  
ao desalento, à ira, ao pessimismo. Caso deseje 
conhecer mais sobre o tema, baixe gratuitamente  
o livro no site da Logosofia.

A SUPERAÇÃO DAS

deficiências 
psicológicas 

do mal. Daí, o trabalho que custa descobri-las, convencer-se 
de sua realidade e enfrentar a tarefa de erradicá-las da vida, 
a qual tanto prejudicam e deprimem.

Pode parecer desalentador constatar que são muitas as 
deficiências a acompanhar o indivíduo desde cedo, como 
falta de vontade, irritabilidade, suscetibilidade, vaidade, 
soberba e indiscrição. No entanto, tal presença na vida não 
deve desanimar ninguém. É preferível saber quais são os 
inimigos internos para combatê-los com lucidez mental.

Nesse sentido, o ensinamento logosófico destrói a 
inconsistente afirmação de que “pau que nasce torto morre 
torto”, pois ao neutralizar e eliminar as deficiências, modifi-
cam-se as causas determinantes dessa configuração psico-
lógica defeituosa, transformando a vida em sua totalidade.

Como essa mudança pode ser feita? Recomendamos o 
recurso da antideficiência, uma espécie de “pensamento-
-polícia”, que deve ser instituído na mente com a finalidade 
de vigiar, repreender e paralisar a deficiência.

A antideficiência é o pensamento específico, selecio-
nado para se opor a uma determinada deficiência. Sob 
seu influxo, a vontade se fortifica e atua sobre a inteligên-
cia, instando-a a realizar movimentos mentais tendentes 
a anular o despotismo que o pensamento-deficiência 
exerce sobre os mecanismos mental, sensível e espiritual 
do ser humano.

A Logosofia ensina a conhecer, bloquear e debilitar 
as deficiências psicológicas, para que sua influência não 
prejudique ou detenha a nossa evolução. Por isso, seu 
combate deve fazer parte do processo de evolução cons-
ciente que leva ao conhecimento de si mesmo. 

Ao conduzir o ser humano ao seu próprio mundo interno, 
além de ajudar na superação dos defeitos, o ensinamento 
logosófico leva ao cultivo das qualidades espontâneas da 
alma, dando à vida um conteúdo superior.

QUEM SÃO OS INIMIGOS 
QUE ATENTAM CONTRA 
A LIBERDADE INTERNA

https://logosofia.org.br/livros-e-artigos-do-autor/
https://logosofia.org.br/livros-e-artigos-do-autor/
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M uitas vezes vivemos momentos felizes. Mas, 
passado algum tempo, o que resta deles? Logo, 
estamos à procura de outro, que, depois, será 

novamente esquecido. Para que, então, desejamos viver 
algo que será muito rapidamente deixado de lado?

Em todos os instantes, o ser humano está rodeado 
de causas e efeitos – circunstanciais e permanentes.  
A maioria dos indivíduos não percebe essa diferença; 
busca o prazer nas causas e nos efeitos transitórios, 
desprezando o que é duradouro. A satisfação e a felici-
dade se tornam, então, efêmeras. Ao viver o circunstan-
cial, o ser humano esquece de viver o permanente, que 
se abre para o futuro. E, nunca satisfeito, busca novos 
momentos de alegria e diversão.

Tal situação faz lembrar o mito de Tântalo, um 
semideus grego condenado ao suplício eterno de ver 
a água e a comida se afastarem para longe sempre 
que tenta alcançá-las. A busca pela felicidade em 
motivos circunstanciais condena o indivíduo a um 
drama semelhante. 

Se considerarmos que tudo é transitório nesta vida, 
ela, como é natural, deixa de ter sentido, por carecer 
de vínculo com a posteridade. Embora a matéria seja 
mutável e se desvaneça com a morte, o espírito e tudo 
que estiver a ele associado, sobrevivem no eterno. 
Por isso, é grato encarar as coisas do ponto de vista 

felicidade
eterno. Muitos seres fazem o contrário. Convencidos 
de que nada perdura, sorvem com premência até a 
felicidade que alcançam de vez em quando.  O que, 
na verdade, oprime o espírito e provoca inquietudes e 
desassossegos é a pobreza mental. Poderemos até ser 
ricos economicamente. Porém, se não formos capazes 
de oferecer, a nós mesmos, as enormes vantagens que 
a riqueza do conhecimento transcendente proporcio-
na, haverá muita miséria dentro de nossos palácios ou 
de nossas vestes. 

Se entendermos a vida individualmente, conce-
bendo-a a partir das sensações, veremos que um ser 
sem contato com as possibilidades superiores do 
espírito não sabe que existem prazeres que superam os 
comuns – nem sequer concebe isso. Bem diferente é o 
que ocorre com quem conhece os pensamentos que 
levam a outros destinos. De imediato, começa a experi-
mentar as diversas sensações que concorrem para criar 
a felicidade, uma nova vida que se infiltra no ser.

Alinhar as realizações da vida a esse ideal permanen-
te faz com que surjam motivos de felicidade que não 
terminam, pois se conectam à razão de ser da nossa 
trajetória neste planeta.

A Logosofia possibilita a cada um descobrir essa 
razão de existir ao descrever os dois grandes objeti-
vos da vida.

Caminho para a

“Sabemos que a felicidade adoça a vida e a enche de esperanças e 
de graça; porém, quando a consciência do ser permanece estranha 
à felicidade que dela se aproxima, ocorre que sua permanência no 
sentir íntimo é fugaz, e rapidamente se esfuma o bem que lhe pôde 
outorgar ou oferecer.” (Trecho do livro Coletânea da Revista Logosofia - Tomo 2)

ALINHAR AS REALIZAÇÕES DA VIDA À RIQUEZA DO PENSAMENTO TRANSCENDENTE 
NOS COLOCA NO RUMO DA DESCOBERTA DA VERDADEIRA RAZÃO DE EXISTIR 

O primeiro deles é evoluir. Fomos colocados nesta 
escola experimental que é a Terra para a evolução 
consciente. Continuamente, somos desafiados a andar 
por um caminho de aperfeiçoamento. A Lei de Evolu-
ção, tão presente na natureza para todas as espécies, 
também existe para os seres humanos. Sem a consciên-
cia dessa realidade, a vida passa a ser um conjunto de 
fatos e circunstâncias e não aquilo que se experimenta 
e se conquista dentro de si mesmo.

A segunda finalidade da existência diz respeito ao 
serviço que devemos prestar à humanidade. Todos 
os conhecimentos e as capacidades que adquirimos 
por meio da evolução consciente devem ser empre-
gados no exercício do bem e na ajuda que podemos 
oferecer aos nossos semelhantes. Sua concretização 
é uma das maiores fontes de felicidade que um ser 
humano pode alcançar. 

É necessário, portanto, fazer um chamado urgen-
te ao que é interno, ao melhor e mais qualificado 
que está presente dentro de nós e afastar, com a 
maior boa-vontade, as forças que se opõem a esse 
propósito, tratando de cimentar, dia após dia as 
bases da própria felicidade.
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Estou atrasado, estou muito atrasado”, diz 
o coelho branco para Alice, tirando, a todo 

momento, um relógio do bolso do colete. Ele tem pressa. 
Pressa para fazer o quê? 

Até há algumas décadas, aprender a “ver as horas” consti-
tuía um rito de passagem. Olhar para os ponteiros do relógio 
que giravam sem parar, mais lentos ou mais rápidos, num 
incessante movimento cíclico, e saber que momento do dia 
ou da noite apontavam, significava um passo a mais na vida, 
num indicativo de que a infância ia ficando para trás. Aquela 
nebulosa, onde o ontem, o hoje e o amanhã não existiam, 
começava a se dissipar, e o tempo já não era mais o tempo 
do sempre. 

Sair da eternidade e entrar no ritmo das horas significa se 
deparar com a finitude da vida, que parece ser apenas uma 
curta linha ligando duas datas estáticas: a do nascimento e 
a da morte. Cada dia vivido é um dia a menos; a linha, cada 
vez menor; o tempo, cada vez mais curto. Daí, a pressa, a 
urgência, a ansiedade.

Deixar esse círculo que aprisiona o ser requer compreen-
der que tempo e vida são uma coisa só. Não é o tempo que 

passa, mas, sim, a vida que avança através dele, cabendo 
ao indivíduo fincar marcos na trajetória. Cada fato que não 
se perde no esquecimento, cada conquista consciente em 
qualquer campo da vida, cada pensamento ou sentimento 
cultivado no mais íntimo do coração constituem esses mar-
cos de consistência eterna. 

Nessa perspectiva, aproveitar o tempo vai além de 
preencher os espaços da agenda com compromissos e mais 
compromissos. É olhar para dentro de si mesmo, sentindo 
que o tempo do sempre, aquele da infância, continua ali. O 
que vivemos segue em essência dentro de nós. O que teve 
importância em certo momento mantém o mesmo valor. 
Assim, é possível sair da linearidade da vida, espremida 
entre dois pontos, e olhar para cima, ao infinito, tornando a 
própria vida, e o próprio ser, infinitos também.

“Quando o indivíduo  
deixa de pertencer a si  
mesmo, obrigando-se 
ao cumprimento de mil 
compromissos, submete-se 
à tirania do tempo, que, pelo 
desconhecimento de seu 
uso, apodera-se da vontade. 
A Logosofia ensina que a 
existência não deve ser  
regida pelo tempo físico, mas 
pelo tempo eterno, que liberta 
os seres dos ponteiros do 
relógio, possibilitando a eles 
estender a vida para horizontes 
mais amplos.” (Trecho do livro  
Curso de Iniciação Logosófica)

UM DOS ENSINAMENTOS MAIS 
PROVEITOSOS DA LOGOSOFIA É O QUE 
SE REFERE AO TEMPO, OFERECENDO 
MEIOS PARA SUA ADMINISTRAÇÃO, 
COM SURPREENDENTES RESULTADOS

“Aprender a viver nesse 
tempo eterno é conectar-se à 
eternidade mesma. Enquanto 
o tempo comum é mortal, 
porque torna a vida mecânica 
e a esteriliza; o outro, ao não 
estreitá-la dentro do círculo 
das horas, jamais perece. Você 
pode cumprir, pois, os tempos 
das horas, próprios de suas 
ocupações diárias, com toda a 
naturalidade, a fim de satisfazer 
as necessidades requeridas pela 
própria existência, mas isso não 
impede que, por sobre o tempo 
das horas, você viva também 
aquele que o faz experimentar a 
sublime sensação de existir sem 
o suplício dos laços que tanto 
angustiam o espírito humano.” 
(Trecho do livro Diálogos)

do sempre
O tempo  
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 JORNADA DO 

COMO ESSE ENTE 
SUPERIOR ACOMPANHA 
A NOSSA TRAJETÓRIA 
NA EXISTÊNCIA

Essa partícula 
divina se 

acopla a uma 
forma física

A jornada  
se inicia na 
matriz da 

consciência 
cósmica

Uma centelha 
divina desce 
por planos 

cada vez mais 
densos

Nasce o ser 
humano, com 

a natureza 
espiritual e a 

natureza física

A jornada 
continua por 

planos de 
consciência  

cada vez mais  
elevados

Nossa 
natureza 
espiritual 

resplandece

Seguimos 
a jornada 

evolutiva em 
direção ao 

divino

Ao longo desta revista, você tomou contato com o termo 
“espírito” e suas muitas relações com a realização 
logosófica. Mas, como um fecho à navegação proposta 

no início da edição, talvez seja importante refletirmos sobre a 
jornada dessa partícula divina existente em cada um de nós, 
que se desprendeu da Mente de Deus, mas a Ela permanece 
unida pelo fio da consciência. A nossa história individual 
começa aí. Cada ser tem uma linha única que acompanha 
a história de sua existência. O espírito vem descendo para 
planos  cada vez mais densos até se incorporar à vida humana. 

Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, 
e não entes físicos buscando viver experiências espirituais. 
Estamos na Terra para evoluir e servir à humanidade. 

Eclipsada pela luz material, a lucidez espiritual foi se apa-
gando com o tempo. Perdemos a recordação e a consciência 
da nossa origem e a da nossa verdadeira missão.

Impõe-se ao ser humano, então, uma reversão nesse pro-
cesso para que recupere a pureza original e volte a subir aos 
planos de consciência mais elevados e luminosos, retornando, 
assim, à origem, aos braços de Deus.

A VIDA TERRESTRE DO 
HOMEM TEM UMA ENORME 
TRANSCENDÊNCIA PARA A 
EXISTÊNCIA QUE ANIMA.”espírito



crescerLIVROS PARA

Os ensinamentos logosóficos e a cultura  
da evolução consciente também inspiram  
a criação de livros infantis e infantojuvenis, 
por meio da Editora Lire.
Afinal, as crianças de hoje serão as 
responsáveis pela construção de um mundo 
melhor – nas escolas, nos lares e na vida.

Saiba mais sobre a nossa produção:
www.editoralire.com

Conheça também o projeto 
Amanhã Gente Grande, que desenvolve 
contações de histórias, livros, peças de teatro, 
músicas e outras atividades com foco na infância.

www.amanhagentegrande.com.br

A Editora Lire 
produz ainda 
CDs com músicas 
que  fazem pensar 
e despertam a 
sensibilidade.
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