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Eureka! Nessa re-
líquia, você vai en-
contrar a fórmula da
riqueza. Quem reve-
la os meios para a
sua vitória é o famo-
so escritor José
Moura Gomes, au-
tor de obra seme-
lhante denominada
“Querer é Poder”.

Além de escri-
tor, Moura é advo-
gado, Oficial da
Reserva do Exér-
cito, conferencis-
ta, Promotor de
Justiça Aposenta-
do e colunista do
Jornal Meio
Norte lá de Te-
resina, seu tor-
rão natal.

“Vou Ven-
cer, Eu Quero,
Eu Posso”, é

um verdadeiro em-
purrão ao leitor que busca sucesso na vida.
Incentivo ao otimismo e persistência. O mes-
mo que ir buscar o Pote de Ouro no Arco-
Íris. Basta crer, tal como Jesus apregoou aos
que creem com positivismo.

A foto estampando o Monumento da In-
dependência, bem que mostra o conteúdo
do livro, isto é, a sua Independência.

Faça seu pedido pelo e-mail
editoracaravelas@uol.com.br. Com o autor:
j.mouragomes@bol.com.br .

Boa Sorte.

Dinheiro é assunto importante,
afeta as pessoas. Não traz felicidade,
mas é associado à sensação de bem-
estar e melhora a avaliação da quali-
dade de vida. Ao longo da existên-
cia, problemas financeiros são ine-
vitáveis e potencialmente assustado-
res. Dificuldades com dinheiro es-
tão entre as principais fontes de es-
tresse: prejudicam a convivência fa-
miliar e o rendimento profissional,
comprometem a saúde física e men-
tal.  Desemprego, falência, redução
de salário, endividamento, doença
que consome a poupança são exem-
plos de estresse financeiro. Crise eco-
nômica severa gera sentimentos de
desânimo, impotência e desamparo,
promovendo ideias e comporta-
mento suicidas. Nossas finanças en-
volvem bem mais que perdas e gan-
hos, saldo bancário negativo ou
investimentos.  As diferentes reações
desencadeadas pelo dinheiro reme-
tem a uma realidade psíquica ampla,
profunda e complexa, inseparável
dos caminhos espirituais e da jorna-

de autoridade. Segundo estudos da
psicologia financeira, a tentativa de
alterar esses padrões traz a sensação
de romper com entes queridos ou
de anular um passado emocional-
mente significativo.

Talvez o principal problema com
dinheiro seja a falta que dele sentimos.
É a sua ausência que nos preocupa ou
atormenta. Sonhamos com a sua pre-
sença sempre adiada, ansiamos por seu
poder de materializar os bens e valo-
res possíveis. Na psique, ele atua esti-
mulando a imaginação. Dinheiro dis-
ponível desperta possibilidades ima-
ginativas, as pessoas fantasiam mais li-
vremente o que poderiam fazer, para
onde ir, o que adquirir. Nas fases de
penúria, conhecemos a índole fria e
calculista do sistema monetário que nos
sufoca, aturamos seu gênio ditatorial e
impiedoso.  A capacidade individual
de ganhar o próprio dinheiro e des-
frutar dos seus benefícios, sem se pre-
judicar ou lesar os outros, é sinal de
saúde financeira. Sendo assim, reco-
nhecer conflitos psicológicos afetan-
do o comportamento econômico é
uma maneira de prevenir erros comuns
na hora de tomar decisões sobre in-
vestimentos e encontrar soluções pos-
síveis para o descontrole das finanças.

Marisa Moura Verdade é Mes-
tra em Educação Ambiental,
Doutora em Psicologia, especi-
alizada em Psico-Oncologia.
Autora do livro Ecologia Mental
da Morte. A troca simbólica da
alma com a morte. (Editora Casa
do Psicólogo & FAPESP). E-
mail: mmverdade@gmail.com

Psicologia do Dinheiro

Marisa Moura Verdade

da da alma, essencial ao envolvimen-
to e à ação no mundo.  Podemos
negar o dinheiro como opção exis-
tencial, assumindo a pobreza volun-
tária na linha da espiritualidade dos
monges budistas ou da ordem fran-
ciscana.  Afirmamos sua face positi-
va sempre que o reconhecemos como
mediador do bem viver, da caridade
e da assistência social.

A maneira pessoal de lidar com o
dinheiro reflete valores, conflitos,
crenças e concepções aprendidas no
convívio doméstico e social. Há pes-
soas que não se sentem merecedoras
de sucesso financeiro, outras vivem
para enriquecer, tornando-se “escra-
vas do dinheiro”. Algumas despre-
zam ou temem o “vil metal”, confe-
rindo-lhe um poder diabólico, capaz
de seduzir a alma e prejudicar sua
evolução espiritual. Determinados in-
divíduos centralizam suas ambições
na busca de poder e prestígio, usam
o sistema monetário como forma de
sustentação político-partidária.  ”Es-
cravos do dinheiro” vivem para au-
mentar seus ganhos e acumular rique-
zas, alheios aos vínculos afetivos e às
próprias necessidades espirituais. Mui-
tos desenvolvem um consumismo de os-
tentação – são escravizados por aqui-
lo que podem comprar e exibir
como grandeza e luxo. Nesses casos,
a equação vital é o ter para ser, o méri-
to pessoal não está no que se é, mas
no que se tem. Tais padrões de pen-
samento são difíceis de modificar,
pois remetem à educação familiar e
emergem entrelaçados aos sentimen-
tos mais profundos, de amor e res-
peito aos pais e às principais figuras

Qualidade de VidaEis o Livro para
o seu sucesso

Roberto (intercambista dos EUA), Kelly, Karen e ex
presidente Antônio Márcio

Em seu pronunciamento, Suzy
Damasceno, presidente da

Comissão de Novas Gerações, ao
lado do intercambista Eric Chung,

de Taiwan e do presidente Luiz
Roberto, disse que o Intercâmbio
de Jovens é a forma mais precisa

de se propagar a Paz Mundial.
“Nossos jovens levam o Brasil e

os jovens trazem o seu país para
cá, apresentando a cultura
individual de cada nação”

Capitão
Aldrin

recebe o pin
de sócio

honorário
do Rotary

Brás

Dóris Pestana irá
tomar posse como

governadora
assistente em

junho próximo, na
mesma data em

que Carlos Ferrara
assumirá a

presidência do
Rotary Brás Ennio Caramella, Dóris Pestana, capitão Aldrin,

Valter Paixão e presidente Luiz Roberto

Toda segunda-feira, às 12,30h, tem reunião-almoço do Rotary Club de São Paulo Brás, na Churrascaria Marginal Grill,
av. Marginal Tietê, 3.700. Nesses encontros de dirigentes rotarianos e convidados, são apresentados os mais diversos problemas

sociais da região Brás e os meios para as soluções. O Rotary Brás quer contar com participação maior do empresariado do bairro
para mutuamente trabalhar em prol do próprio bairro. Servir, Acima de Tudo. Ligue 3326-2016 ou 7847-2433

com Antônio Márcio, 2618-3077 com Suzy Damasceno, ou 99686-0956 Carlos Ferrara.

Rotary Brás espera sua filiação


