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NO DOMÍNIO DAS PRÓPRIAS FORÇAS
Caros leitores,
No informativo de nº 115, de março
passado, encerramos o artigo de capa dizendo que
“Graças à comunicação virtual, divulgam-se acusações sórdidas contra os servidores fiéis de Jesus,
que não estão à cata de promoção pessoal nem de
exibicionismo egoico, semeando espinhos pela
senda que eles devem percorrer...”.
“Esse ultraje, ora sutil, noutros momentos,
agressivo e direto, tem desanimado indivíduos
frágeis que se fascinam com a beleza da doutrina e
se decepcionam com a conduta de alguns daqueles
que se apresentam como seus seguidores.
“Piorando o quadro, no entanto, as disputas
por cargos administrativos, a fim de imporem suas
maneiras especiais de governança das consciências, em lamentáveis ressonâncias do passado,
quando, em outros credos, foram impiedosos e
dominadores, vem-se tornando trivial, sempre em
olvido das diretrizes do Mestre ao afirmar: − Quem
desejar ser o maior, seja o servidor de todos...
“Muito tormento por exibição pessoal tem
induzido os descontentes à criação de esquemas
de trabalho que violam a simplicidade da mensagem de Jesus, enquanto outros se autodenominam inspirados pelo próprio Senhor ou se apresentam como reencarnantes famosos, cujas existências foram de sacrifício e de abnegação, como se
pudesse haver retrocesso no programa da evolução... [...].
“É momento muito grave, porque há
urgente necessidade de consolação aos que se
sentem deserdados, aturdidos com as ocorrências
afligentes que os surpreendem nos mais diversos
segmentos da sociedade.

“A hora exige atenção e cuidado, ante
o número expressivo de lobos disfarçados de
ovelhas, com vozes mansas e venenos nas
palavras, que aparentam humildade forçada e
são possuidores de ira incontrolável.
“Urge que os servidores do Evangelho
restaurado reconsiderem condutas e voltem a
trilhar a difícil estrada pedregosa por onde
peregrinou o Mestre, sem as lisonjas e os
destaques sociais, nem as honrarias humanas
que muito agradam a inferioridade moral e
pervertem os sentimentos que se deveriam
ornar de simplicidade e renúncia. [...].
“A tribuna espírita não é pódio para
disputas de exaltação do personalismo nem
instrumento de projeção da mesquinha
necessidade de aplauso. Antes, é área de
compromissos graves com o ensinamento
exposto, de forma que valham mais os atos
do que as palavras memorizadas em exórdios
brilhantes. Isto porque, conhecendo as
debilidades morais dos que ali se apresentam,
os adversários espirituais seguem-nos,
empurram-nos a compromissos afetivos
ilusórios e desgastes sexuais resultantes do
fascínio que exercem em pessoas viciadas e
de mente pervertida. Dominados pela vã
cultura e pelo entusiasmo dos insensatos,
abrem espaços emocionais muito amplos
para a instalação de conflitos que os
atormentarão, que os levarão ao abandono
das tarefas, quando contrariados ou
simplesmente entediados, a caminho de
desditosas depressões e obsessões soezes.
[...].
Perturbações Espirituais, p. 17
Manoel P. de Miranda / Divaldo Franco
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Esteja de bem com a vida.
Para estar de bem com a vida, as pessoas e as coisas, você
tem de estar, primeiramente, de bem consigo mesmo. Para
estar de bem consigo mesmo, necessita gostar de si
mesmo. E para gostar de si mesmo precisa apreciar os seus
valores.
Ponha ordem no seu interior e reconheça estar Deus dentro
de você.
Não se entedie com seus aspectos positivos, não brigue
consigo mesmo, nem relute em ter ânimo.
Olhe-se com prazer e entre em paz com o seu destino.
Estar de bem com a vida é cuidar do coração.

A ninguém culpes pelo que te acontece, porque tudo de ti
depende.
Se te frustraste é porque não te preparaste; se esperavas de
mais, não poderias ser bem sucedido; se confiaste em
demasia, puseste pesada carga em ombros frágeis; se as
companhias são desagradáveis, é que as atraís; se não tens
o trabalho pretendido, não esforçaste o bastante; se és
infeliz em casa, não amaste o suficiente; se tudo está
embaraçado, é porque embaraçaste as tuas ideias.
Não culpes o mundo.
Sê o construtor das tuas circunstâncias, porque dependem
do que és. Reflete, ama e segue em frente, sempre.
O grande redemoinho, na superfície das águas, nasce de
pequenina pedra que cai.
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