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“Guia de Luz na Vida de seu Filho”

Para refletir:

Datas comemorativas:

Podemos, facilmente, perdoar uma criança
que tem medo do escuro; a real tragédia da
vida é quando os homens têm medo da luz.
Platão
Tente mover o mundo - o primeiro passo
será mover a si mesmo.
Platão

1) Dia Mundial da Paz e Dia da Fraternidade
Universal:
2) Dia dos Reis Magos:
3) Dia do Leitor e Dia da Liberdade de Culto:
4) Dia do Fico:
5) Dia Internacional do Riso:
6) Dia de São Sebastião:
7) Dia Nacional de Combate à Intolerância
Religiosa:
8) Dia Mundial do Enfermo:
9) Carnaval:

01/01
06/01
07/01
09/01
18/01
20/01
21/01
11/02
13/02

OS TRÊS CRIVOS DE SÓCRATES

Mensagem do mês:

Muitos já devem conhecer, mas é sempre bom lembrar:
Na antiga Grécia, Sócrates tornou-se famoso pela sua sabedoria e pelo grande respeito que
manifestava por todos. Um dia, veio ao encontro do filósofo, um homem, seu conhecido, que lhe
disse:
– Escuta, Sócrates... Na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te, em
particular…
– Espera! - ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que vais me dizer pelos três crivos?
– Três crivos? - perguntou o visitante espantado.
– Sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o
crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar?
– Bem, - ponderou o interlocutor - assegurar mesmo, não posso... Mas ouvi dizer e... então...
– Exato. Decerto, peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real
o que julgas saber, será pelo menos bom o que me queres contar?
Hesitando, o homem replicou:
– Isso não... Muito pelo contrário...
– Ah! - tornou o sábio – Então, recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do
que tanto te aflige.
– Útil?! - aduziu o visitante ainda agitado - Útil não é.
– Bem, - rematou o filósofo num sorriso - se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem
útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que de nada valem casos sem
edificação para nós!
Aí está a lição de Sócrates, em questão de maledicência.
Devemos, também, aplicar estes crivos a tudo que repassamos através da internet. Afastemo-nos
da maledicência e da calúnia, seja por que meio for. Não sejamos parte dessa corrente. Vamos
viver somente o que é bom, alegre, útil, amoroso e próspero! Assim, estaremos fazendo a nossa
parte na construção de um mundo melhor para todos!
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