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SEMPRE HÁ UMA SAÍDA
E

ntre as travessuras de crianças, recordamos aquela de
circular de brasas os escorpiões, quando encontrados, a ﬁm
de vê-los suicidarem-se com o
próprio ferrão, segundo se aﬁrma ocorrer em tal circunstância.
As reações observadas enquadram-se basicamente nas três seguintes:
1ª – a dos que realmente consumavam (ou aparentavam consumar)
o gesto suicida, envergando sobre
o próprio dorso a cauda mortífera;
2ª – a dos que, conquanto não abreviando a vida, mexiam-se aflitos até serem torrados pelo braseiro próximo; e
3ª – a dos que, mirando atentamente o obstáculo à frente,
localizavam o ponto menos denso do braseiro, desferiam uma

carreira e escapavam ilesos.
Recordando hoje a perigosa brincadeira, ﬁcamos a pensar se coisa
semelhante não ocorre conosco
humanos, quando sitiados pelo
fogo das provações redentoras, tão
comuns neste mundo expiatório.
Há os que acalentam a
idéia de auto-extermínio, acreditando ser a única “solução”.
Outros, conquanto não optando pelo tresloucado gesto,
rodopiam, não obstante, angustiados, sem diretriz ou disposição
para enfrentar os problemas,
até serem esmagados por eles.
A terceira alternativa é a daqueles
que, resolutos e ponderados, analisam cuidadosamente a situação,
tomam uma decisão e lançam-se,
intimoratos, à sua concretização.
Quando, porventura, te senti-

res, leitor amigo, envolvido pelo
fogo das pressões angustiantes de problemas de qualquer
natureza, recorda a estória dos
escorpiões e recobra o ânimo!
Não deixes cair a resistência pensando jamais em abreviar a vida,
que nos é dada por Deus e tão preciosa para a conquista dos altos planos da ventura e do conhecimento.
Nem te permitas embaraçar nas dificuldades, gastando
as energias em preocupações
e lamentações improdutivas.
Reunindo todas as tuas forças,
pondera maduramente a situação
e lança-te decidido rumo à solução que te pareça mais viável.
Sobretudo, lembra-te da prece e,
apoiado no Divino Socorro, não há
óbices que não consigas transpor!
Lauro F. Carvalho

EDIFICAÇÕES DURADOURAS
A ação do Bem é sempre discreta e
contínua, com metas bem deﬁnidas.
Não se deixa entorpecer, quando não compreendida, nem estaciona diante dos obstáculos.
Porque não almeja promoções
pessoais nem apóia individualismos, sempre se renova sem fugir às
bases, perseverando tempo afora.
Quando os ressentimentos aparecem, de imediato são diluídos no
próprio trabalho, não havendo lugar
para que se atirem espículos venenosos, umas contra as outras pessoas.
Jesus é o exemplo máximo que
deve servir de Modelo, porquanto,
mesmo ultrajado, perseguido sistematicamente, perseverou até o ﬁm.
Se te vinculas a Ele, perce-

berás o Seu ânimo invadir-te
o organismo, e nada poderá
impedir-te de seguir adiante.
Não te preocupes em criar
novidades que promovem o
ego, mas sustentarás o belo, o
bom e o nobre onde estejam.
Vitalizado por essa energia, terás
resistência para vencer as tentações
da inferioridade moral, tornando-te
um pouso de esperança para os desalentados e um estímulo para que
se ergam os caídos, experimentando grande felicidade em tudo quanto
faças, onde quer que te encontres.
Do livro: Desperte e seja feliz. Divaldo P. Franco (Joanna de Ângelis),
pg. 87

NO MOMENTO DE DORMIR
O sono é o repouso do corpo,
mas o Espírito não tem necessidade
de repouso. Enquanto os sentidos
estão entorpecidos, a alma se liberta, em parte, da matéria e goza
das suas faculdades de Espírito. O
sono foi dado ao homem para a
reparação das forças orgânicas e
para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera
os elementos que perdeu pela
atividade da vigília, o Espírito vai
se retemperar entre os outros Espíritos; ele aure no que vê, no que
ouve e nos conselhos que lhe são
dados, idéias que reencontra, ao
despertar, em estado de intuição;
é o retorno temporário do exilado
à sua verdadeira pátria; é o prisioneiro momentaneamente libertado.
Mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o Espírito nem
sempre aproveita esse momento de

liberdade para o seu adiantamento;
se ele tem maus instintos, em lugar
de procurar a companhia dos bons
Espíritos, procura a dos seus iguais
e vai visitar os lugares onde pode
dar livre curso às suas tendências.
Aquele que está compenetrado
desta verdade eleve o seu pensamento no momento em que sentir
a aproximação do sono; faça apelo
aos conselhos dos bons Espíritos e
daqueles cuja memória lhe é cara,
a ﬁm de que venham se reunir
a ele, no curto intervalo que lhe
é concedido, e ao despertar se
sentirá forte contra o mal, mais
corajoso contra a adversidade.
E.S.E. Cap. XXVIII, item 38
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01/10 - Estudo Doutrinário
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Coordenação Geral: Ricardo Honório; Coordenação Doutrinária: Adilson Mariz;
Coordenação de Eventos: Newton Daltro e Roberto Melo;
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Reuniões semanais às segundas-feiras de 12:30h às 13:20h no
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08/10 - Palestra Pública
15/10 - Filme
22/10 - Estudo Doutrinário
29/10 - Palestra Pública

