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Sorria Hoje!
Aluney Elferr Albuquerque Silva
Muito se diz por aí, que ser feliz está sendo
cada vez mais difícil. Encontramos diversas
pessoas que dizem quando escutam, por
exemplo, uma boa piada, “ah, eu nunca mais
tinha sorrido assim”. Outras tantas exclamam:
“com tudo o que acontece no mundo, sorrir é
um caso muito sério”.
Para essas colocações, temos observações, que gostaríamos de expor, antes de falar
em nosso assunto central, mas não temos a
pretensão de induzir ninguém a pensar como
pensamos, primeiro gostaríamos de mostrar
que existe um outro lado e que muitas vezes
nosso ponto de vista esta muito limitado.
Você já viu alguma casa bonita? – mas
aquelas que você gostaria de viver? – aquela
que possui o jardim ideal, a varanda ventilada,
a sua cor preferida, já viu? – acredito que sim,
então imagine-se morando nela e tendo que
fazer uma reforma geral em toda a sua estrutura! Jardim, varanda, pintura, quartos e tudo
mais. Então vamos começar a reforma, e como
ela vai ficar durante a reforma? Bonita ou feia?
O que nos leva a entender que as coisas
quando passam por reformas, ficam temporariamente sem sua beleza natural, ou pelo
menos empalidece, para se tornar no amanhã algo ainda mais belo e melhor.
As construções do homem por serem, na
grande maioria, egoísta e orgulhosa, tendem
a obscurecer as belezas naturais, então de
tempos em tempos as grandes reformas
terrenas acontecem para equilibrar e
rearmonizar o que estava desgastado e
desarmonizado, para assim colhermos o que
refletirmos em nossos atos tresloucados.
Mas, temas como esses não nos devem
“murchar” as esperanças, pois, acreditar em
nós mesmos é um desafio, um dever, que
nos fará mais felizes.

Fazer nossa parte, mediante todas
essas catástrofes é
necessário, continuar vivendo e vivendo
com qualidade.
Muitos dizem,
que a paz deve começar efetivamente acontecer, mas pouco se
preocupam em começá-la em si mesmos.
Não há como cobrarmos as ocorrências externas se não as concretizarmos dentro de nós
mesmos. Viver um dia feliz, nos pertence, sorrir para alegrar nossa vida e deixar fluir de nós
força suficiente para empolgar os outros, é
nosso dever.
Então, vamos olhar sob um novo prisma,
os acontecimentos e ver que somos importantes, pois, temos condições de melhorar ou
piorar os fatos, e só por isso, já temos certo
“poder”.
Vamos começar um dia na luz da oração, e
percebamos o dia como sendo mais uma
oportunidade de ser feliz. O tudo sem Deus, é
nada! O nada com Deus, é tudo!
Somos criaturas, criadas por Deus, criaturas especiais, feitas do Amor, para a felicidade.
Se te maculam a imagem com zombarias,
o exemplo bem aplicado apaga mil
conjecturações.
E te machucam com palavras duras, a tua
ferida se cobrirá de balsamo, somente quando o perdão vier.
Se reclamam te contributo, auxilia mais.
Somente você tem a permissão de se deixar infelicitar pelas asperezas dos outros.
Levante a cabeça, sorria, hoje, faça a sua
parte e siga adiante.
Sorrir, hoje, um ensaio para sorrir sempre.
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Grupo de Estudos Avançados Espíritas

Lauro Vargas

Não tenhamos dúvidas que cada um de
nós tem uma tarefa a cumprir no que diz respeito à nossa própria evolução, bem como em
relação a ajuda que devemos aqueles que
conosco interagem no dia-a-dia de nossas vidas.
Neste sentido é que entendo que devemos
compreender a responsabilidade de cada um
no contesta da informação de que somos os
trabalhadores da última hora, nos empenhando por construir um mundo melhor, um mundo regenerado.
É evidente que tenhamos na Doutrina dos
Espíritos um ponto de apoio que nos serve de
alavanca maior para esse mister, porque entendemos, à luz da razão, que ela é a expressão mais próxima da verdade que nós espíritas buscamos, e daí a nossa adesão a ela.
Entretanto, não podemos esquecer que na
condição de Espíritos imortais e eternos que
somos, acumulamos experiências diversas
através das nossas várias existências na nossa jornada evolutiva. O fator cultural pesa e
muito na formação das nossas concepções
quanto a forma de encarar a verdade que todos buscamos.
Assim, é vital que entendamos este aspecto e possamos ser capazes de empreender a tarefa de disseminar os conhecimentos
espíritas pelo mundo, sem no entanto faltarmos com a caridade e a tolerância para com
aqueles que pensam diferente de nós.
A Doutrina dos Espíritos é possuidora, por
sua essência e origem superior, de uma pureza que não poderá ser afetada pelo homem
encarnado. Assim como o mundo espiritual
prevalece e existirá mesmo sem que existisse a necessidade de o mundo material existir,
a Doutrina dos Espíritos prevalecerá por que
não sendo produto da mente humana ela está
em perfeita sintonia com a Verdade. Nós é que
devemos lutar por entrar em sintonia com os
ensinamentos desta doutrina maravilhosa que
nos ensina que é através da tolerância, da caridade e do amor que construiremos um mundo de regeneração.

Muitas pessoas, daquelas que deslumbradas pelos fenômenos e que ingressaram
na doutrina, ainda não compreenderam o verdadeiro sentido do Espiritismo como movimento reformador.
Não vim destruir a Lei - afirma Jesus mas cumpri-la!
Não mostra o espiritismo, em seu seio, a
aceitação de dogmas, rituais, milagres ou
absurdos inexplicáveis; como ciência tem
merecido a profunda observação de sábios
como Aksakoff, Leon Dénis, Charles Richet,
Camile Flammarion e Cesare Lombroso;
como religião tem lembrado ao homem a existência de elos prendendo-o ao Criador.
A propósito da grande missão do Espiritismo na Terra, o espírito Emmanuel adverte:
"Urge, sobretudo, a criação de núcleos
verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida".
Informa, ainda, o Orientador, que são necessárias escolas para a formação do espírito
que atravessará a noite de lutas de que a Terra viverá, em demanda da gloriosa luz do porvir.
Exatamente, nunca houve no mundo tantas trevas como as que assinalam a degeneração dos costumes. Palavras outrora sagradas e pelas quais os homens não hesitavam
em sacrificar a própria vida, não passam hoje
de sons ouvidos com desconfiança e que,
nos momentos críticos, só a força e o medo
do castigo nos obrigam a obedecer, a defender ou a fingir que neles acreditamos.
A experiência vem demonstrando, dia após
dia, que a onda de problemas, de dramas e
perturbações de toda ordem, crescem assustadoramente. A família se afasta de seus hábitos morais adquiridos há séculos na observação da honra, do nome ou quando não,
do respeito à sociedade.
Descalabro social a que se envolveu a
humanidade, tem origem no relaxamento da
vida moral da família. Lembra, pois
Emmanuel: "Urge então a criação de escolas
evangélicas nos lares". É o bom exemplo
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doméstico, sem dúvida alguma, a base onde
se assenta a forma moral devida dos homens entre os homens.
Entre as advertências Emmanuel recomenda a reforma dos costumes a começar
pelos lares espíritas.
Fácil é a criatura aceitar o Espiritismo,
porém difícil é o Espiritismo aceitar o homem; homem comum, vicioso e interessado, que procura os Espíritos com o pensamento voltado para a solução de suas questões, seus problemas materiais, para a solução única de suas dúvidas.
Questões, problemas e dúvidas relacionadas com a absoluta falta de conhecimen-

to da Doutrina Espírita e da orientação cristã;
a ausência dos princípios evangélicos, no lar,
na vida, no seio da própria família.
Por que temos sido tão descuidados,
abandonando importantes recomendações
de utilidade permanente para as nossas almas?
Será preguiça, em vista do esforço que
deva ser empregado?
Seja qual for o caso, é indispensável o
cuidado com a mente e o coração a fim de
sintonizá-lo com o Divino Mestre e realizar a
renovação íntima.
Basta isso para ajudarmos na edificação
de um mundo melhor.
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Por que tanta raiva?
Raul Franzolin Neto
O questionamento sobre o assunto é
bastante interessante, pois é muito comum
em nosso meio, pessoas acreditarem que
o nosso planeta Terra está regredindo e não
evoluindo, tanto em termos materiais como
em morais. Tenho escrito vários artigos sobre a evolução espiritual do homem e,
consequentemente, da Terra. Neles são
enfocados que a Terra está em constante
evolução e em fase de transição para um
mundo melhor do que o atual.
Realmente grupos violentos existem. Estão crescendo? Em número de pessoas
pode ser. Em que proporção? Cada vez menor. A complexidade dos Espíritos existentes na Terra é enorme. O processo de transformação está sendo realizado lentamente,
com uma fase de transição. Se tivesse que
ser rápido, certamente deveria ocorrer um
desercarne em massa e uma seletividade
drástica de pessoas que deveriam habitar o
planeta.
Como? Não consigo imaginar. Talvez
aqueles que acreditam no dia do juízo final
tenham uma explicação racional para que
Deus o determine. Assim sendo, há
reencarnado e reencarnando muitos espíritos de evolução muito baixa que devem ainda progredir com as dificuldades existentes

no planeta. Mas em respostas as pessoas que
acreditam no caos do planeta, diria: está aumentando cada vez mais o número de pessoas interessadas na solidariedade humana; na
preservação da natureza; na abolição total das
armas nucleares e de todos os tipos de armas; na eliminação da miséria e do sofrimento humano; justiça social; na união entre as
raças e povos do mundo todo; no respeito ao
próximo com convivência em honestidade, paz
e harmonia; no respeito as crianças, jovens e
velhos; no desenvolvimento da educação, ou
seja, na evolução intelectual, etc.
O crescimento do número de pessoas por
uma determinada atitude depende da afinidade que ocorre entre pessoas de evoluções
próximas. A liderança é fundamental para
esse crescimento. O líder tem responsabilidade elevadamente maior do que uma pessoa comum e a Providência Divina tem uma
forma eficiente de "controle do planeta" pelas
lideranças sem provavelmente afetar o sistema. Assim, elas surgem e se vão, com maior
ou menor ação sobre os movimentos na Terra, sem que percebamos efetivamente. Conhecemos alguns líderes. Mas a grande maioria desconhecemos completamente, pois
trabalharam ou trabalham na sua pequena
região.
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As barbaridades sempre existiram
na Terra em todos os pontos, mas vêm
sendo eliminadas e os serão completamente.
Resta-nos observarmos atentamente o que está se passando a cada
dia e refletirmos: Como estão agindo
os inumeráveis líderes espalhados no
planeta? atuando para o engrandecimento do planeta ou para a sua degeneração?
EDITORIAL
Os sinais são evidentes de que
o mundo físico está mudando,
muitos afirmam que a mudança é
inexorável, mas esquecem que
tudo está mudando há muito
tempo!
O nosso planeta tem sofrido
modificações e, algumas, muito
catastrôficas. Parecem querer
avisar-nos de muitas promessas
feitas por muitos de nos e pos nos
esquecidas...
Compreendemos que, face as
leis divinas, nosso compromisso
com o Pai vai-se adiando e cada
vez mais dependemos de novas
encarnações e mais tempo
desperdiçamos nesta tarefa.
Aceitemos o alerta e façamos
nosso dever de casa - empreender
nossa mudança moral para
merecermos acompanhar a
evolução de nosso orbe e agir para
que se cumpra a vontade do Pai
amado que nos reserva um mundo
de regeneração.
Façamos a nossa parte!
Nilo Mattoso

O que você gostaria de ler no
Voz de Catarina?
Dê a sua sugestão!
Passe um e-mail para
comunica@casadecatarina.org.br

CALENDÁRIO DE REUNIÕES,
EVENTOS E ATIVIDADES DO MÊS

Reuniões Públicas:
Terças
Quintas

tarde 13:00
tarde 14:00

Quintas
Sextas

noite
noite

Sábados

tarde 14:30

18:30
19:00

Passes, Desobssessão
Escola de Médiuns e
Estudo da Doutrina
Passes, Desobssessão
Escola de Médiuns e
Estudo da Doutrina
Escola de Médiuns e
Palestras

Reuniões Privadas:
Segundas noite
Terças
noite
Quartas
noite

19:00
19:00
19:00

Desobssessão
Socorro aos Viciados
Saúde

PRECE DE RESIGNAÇÃO
Pai, eu Vos suplico a benção da resignação, para
aceitar as provações que devo superar nesta
encarnação, e não perder a oportunidade que me
foi dada.
Sei que cada existência na Terra é resultado de
vidas passadas; por isso, peço, Senhor, que eu
saiba aceitar Vossos desígnios, não me desviando
das leis do amor, da fé e da caridade.
Que todos os dias de minha vida, eu possa ser um
exemplo de submissão a Vós e respeito para com
meus semelhantes.
Nos momentos que meu espírito entristecer por
não Ter os sonhos realizados, e que a decepção
fizer doer meu coração, que eu seja forte e não e
não abrigue a revolta, o orgulho e o desespero;
para não criar mais débitos diante de Vossa justiça.
Permiti, Pai, que os bons espíritos encontrem em
meu coração, em minha alma as condições
necessárias para sempre me inspirar bons pensamentos, resoluções corretas, e a força moral que
preciso para permanecer no caminho reto espiritual
e material.
Sendo nossa estada na Terra a escola divina da
redenção, que me resigne a cumprir meu caminho,
na certeza que, sendo traçado por Vós, cabe a mim
aceitá-lo com respeito de filho.
Pois tudo que fizerdes será sempre pelo meu bem.
Que assim seja

