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*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

Avisos do Céu
Se fugirmos de uma si-

tuação, ela nos perseguirá. 
Não devemos fugir de uma 
situação, ela nos perseguirá.

Isto porque a situação 
de cada um é reflexo de sua 
mente. Segundo a lei mental, 
surgem à nossa volta proble-
mas condizentes à nossa ati-
tude mental. Vós usais todas 
as situações, porque estais 
dentro delas, de vós depende 
resolvê-las da melhor manei-
ra possível.

Como todo cristão res-
guardando-se da sua própria 
personalidade, estais den-
tro das palavras da sabedo-
ria divina como um apósto-
lo do bem, aluno aplicado do 
Senhor.

Ouvis o som das trombe-
tas que tocam os anjos para 
vos iluminar nesta luz maior 
fazendo-se ouvir o som da 
verdade e vida.

“Todo aquele, pois, que 
ouve estas minhas palavras 
e as pratica, assemelhá-lo-ei 

ao homem prudente que edi-
ficou sua casa sobre a rocha, 
vieram as chuvas, transbor-
daram os rios e aquela casa 
não caiu.”

Disse isto, Jesus, o Naza-
reno, na sua pregação sím-
bolo de fé, coragem, confian-
te na sua razão de ser.

Há pessoas que contestam 
a eficácia da prece, entenden-
do que, por conhecer Deus as 
nossas necessidades, é des-
necessário expô-las a Ele. 
Acrescentam ainda que, tudo 
se encadeando no universo 
através das leis eternas, nos-
sos votos não podem modifi-
car os desígnios de Deus. 

Há leis naturais e imutá-
veis, sem dúvida, que Deus 
não pode anular segundo os 
caprichos de cada um. Mas 
acreditar que todas as cir-
cunstâncias da vida estejam 
submetidas à fatalidade, a 
distância é grande.

Se assim fosse o homem 
seria apenas um ins trumento 

passivo, sem livre arbítrio e 
sem iniciativa.

Nessa hipótese, só lhe ca-
beria curvar a fronte ante os 
golpes do destino; sem pro-
curar evitá-los; não deve-
ria esquivar-se dos perigos. 
Deus não lhe deu o entendi-
mento e a inteligência para 
que não os utilizasse, a von-
tade para não querer, a ativi-
dade para não cair na inação.

O homem sendo livre de 
agir, num ou noutro senti-
do, seus atos têm para ele 
mesmo e para outros, conse-
quências subordinadas às 
suas decisões. Em virtude de 
sua iniciativa há, portanto, 
acontecimentos que escapam 
forçosamente à fatalidade.

Tendo os sentidos de tudo 
o que vós recolheis nas pala-
vras formando vossa atenção 
e cuidado, esses dizeres são 
avisos do céu chegando a to-
dos como autodefesa diante da 
situação presente que viveis.
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Dia dos Namorados promete 
aquecer as vendas no comércio

O Dia dos Namorados é 
sempre uma data bastante 
esperada tanto pelo comér-
cio quanto pelos apaixona-
dos. Mas, qual seria a ori-
gem dessa data? Enquanto 
os Estados Unidos e a 
Europa comemoram o cha-
mado Valentine’s Day (ou 
Dia de São Valentim), em 
14 de fevereiro, por aqui, o 
feriado do romance é cele-
brado em 12 de junho des-
de 1948. E o motivo é exclu-
sivamente comercial. A ideia 
de estabelecer a comemora-
ção veio do publicitário João 
Doria, pai do ex-governador 
de São Paulo, João Doria Jr. 
Ele foi contratado pela loja 
Exposição Clipper com o ob-
jetivo de melhorar o resul-
tado das vendas em junho, 
que sempre eram muito fra-
cas. E inspirado pelo sucesso 
do Dia das Mães, Doria (pai) 
instituiu outra data para tro-
car presentes no ano: o Dia 
dos Namorados. O dia 12 foi 
escolhido por ser véspera da 
celebração de Santo Antônio, 

que já era famoso no Brasil 
por ser o santo casamenteiro.

Já o Valentine’s Day, cele-
brado nos EUA e Europa, a 
data é celebrada desde o sé-
culo 5 d.C. Há algumas expli-
cações para a história, mas a 
mais famosa é a de que São 
Valentim era um padre de 
Roma que foi condenado à 
pena de morte no século 3. 
Segundo esse relato, o im-
perador Claudio II baniu os 
casamentos naquele sécu-
lo por acreditar que homens 

casados se tornavam solda-
dos piores - a ideia dele era 
de que solteiros, sem qual-
quer responsabilidade fami-
liar, poderiam render me-
lhor no exército. Valentim, 
porém, defendeu que o ca-
samento era parte do pla-
no de Deus e dava sentido 
ao mundo. Por isso, ele pas-
sou a quebrar a lei e organi-
zar cerimônias em segredo. 
Quando o imperador desco-
briu, o padre foi preso e sen-
tenciado à morte.
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Os namorados pretendem gastar até R$ 200 com o presente neste ano
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Em nome da água que tudo permeia, 
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