Cuidados e Condutas
Em todos os panoramas da vida verificamos condutas ainda alicerçadas no
egoísmo e na vaidade, irrompendo delas, não raro, faíscas de ódio a incendiar
mentes e corações.
Aqui, é o familiar difícil injetando tóxicos alucinantes de incompreensão e
discórdia, comprometendo a harmonia do lar.
Acolá, são os imprevidentes em fuga psicológica buscando o entorpecimento da
consciência pelas drogas e pelo álcool.
Mais adiante, é o companheiro de trabalho a destilar azedume e discórdia,
conturbando aqueles que o rodeiam e comprometendo-se ante a própria
consciência.
São condutas descuidadas.
Entretanto, de outra maneira vemos aqueles que superando as próprias
dificuldades, doam-se em trabalho nobre e humilde nos diferentes campos de
socorro aos deserdados da sorte.
Notamos ainda, aqueloutros que, percebendo o momento grave da vida na Terra,
notabilizado pelo separatismo, pelas lutas sociais, desregramentos morais e pela
violência, trabalham com as armas da concórdia, da doçura e do amor, espalhando
o bem em torno dos próprios passos e mourejando esforços íntimos em favor da
edificação da luz divina em si mesmos e em toda parte.
São condutas cuidadosas.
Porém, para aqueles que já dispõem do conhecimento cristão à luz do Consolador
Prometido, é solicitado mais cuidado em suas condutas.
No tempo da grande regeneração que hora se faz, não será possível a estes a
desculpa do desconhecimento para atenuar os próprios erros, pois àquele que
mais se deu, será pedido maior cota de responsabilidades.
Espíritas, momento é de fortalecer-vos no Cristo modificando a própria conduta,
não elencando mágoas ou ressentimentos, frutos do orgulho ferido e dos
caprichos infantis não atendidos, para que não venhais a malograr a própria
reencarnação.
Vigiai, orai e mantém cuidado na própria conduta, pois só assim encontrareis a
vida em plenitude como resultante da renovação dos próprios sentimentos e da
implantação do Jesus Redivivo nos próprios atos.
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