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EDITORIAL.

Este ano tivemos a oportunidade de presenciar vários eventos que trataram sobre
temas envolvendo a transformação do ser humano que entendemos como o
despertar o ser espiritual ou essência que todos temos dentro de nós.
No encontro dos Grupos da PUC foi tratado o tema da sustentabilidade. Na
ocasião o Prof. Ruy sugeriu como tema e nome ao evento de: Espiritualidade- a
raiz da sustentabilidade.
No evento Laudato-Si fomos às pessoas levando a música por meio das crianças
que nos enchem de alegria e nos contagiam com seus sonhos, esperanças, fé e
certeza de que estão conseguindo participar para a construção de um mundo
melhor para viverem.
O Professor Ruy lança seu livro tão esperado “A grande transformação”, que nos
convida a uma reflexão profunda sobre nosso papel no mundo e o grande
trabalho que temos pela frente de resgatarmos a nós mesmos. Sim estamos
esquecidos de nós mesmos, de nossa essência e há muito tempo!
Convivemos com a falta de respeito dos alunos pelos professores, falta de
comprometimento dos pais pelos filhos, falta de autoconhecimento, falta de
sensibilidade, falta de espiritualidade. É tanta falta que nem sabemos o que temos
e em abundância, como por exemplo: vontade, persistência, esperança, amor, fé,
compaixão, dentre muitos outros valores escondidos, soterrados pelo medo,
desconfiança e insegurança.
Como coordenador-líder do INTERESPE o Professor Ruy Cezar do Espírito Santo
estabelece a linha central de pesquisa do Grupo que é: a interdisciplinaridade, a
espiritualidade e o autoconhecimento e que pretende:
buscar em todos os campos existenciais as transformações que
ocorrem ou devem ocorrer a partir da consciência da
espiritualidade presente em cada Ser Humano e que transcende
simplesmente uma crença em direção ao universo do ‘saber’. Sim,
o que se transforma em nossas vidas a partir da consciência de
nossa realidade espiritual? Proponho que as suas reflexões
caminhem para um dos campos adiante relacionados e que
deverão ser objeto de pesquisa a ser orientada e discutida pelo
Grupo. São os seguintes campos: Sexualidade, Saúde,
Alimentação, Relacionamento, Brincar, Tecnologia, Educação
propriamente
dita,
Trabalho
profissional,
Propriedade,
Religiosidade, Segurança e Medo, Política , Integração Racial e
Meio Ambiente1.
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Escrito em e-mail enviado ao grupo no dia 10/11/2015 pelo Prof. Dr. Ruy Cezar do Espírito
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9

Com este direcionamento cada um já pode desenvolver o seu projeto de pesquisa
e colocá-los em prática o mais breve possível em forma de ações que resultem
resultados das transformações observadas em relação a espiritualidade do
homem humano em quaisquer desses campos do saber.
Somos seres espirituais vivendo uma vida física e para que o planeta seja
preservado com tudo o que ele tem de mais rico é necessário o resgate dos
homens para que se olhem, percebam, sintam e ajam como seres espirituais e
eternos.
Hoje estamos aqui, já estivemos e voltaremos!
Construamos então um mundo melhor nem que seja para nós mesmos no
amanhã!
Paz e Luz!
Herminia Prado Godoy2
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