Cada dia na vida terrena é um leque de opções para se cultivar o bem viver.
Todos querem que suas iniciativas, atitudes, labores sejam coroados de êxito
e nada mais justo que assim possa ser.
Quase é unanimidade que os desejos se voltem para as conquistas materiais
que facilitam a vida com o conforto almejado.
Certo que estamos num mundo material e não há nada a recriminar quanto à
esperança e ao esforço que cada ser faz para viver de forma honesta, mais
agradável e fácil. Acontece que quase todos os anseios e pensamentos estão
encaixados nessas preocupações: posses materiais, conquistas sociais como se
elas fossem as únicas responsáveis para garantir a felicidade.
Todos viemos neste planeta experimentar sucessivas provas perante as quais
temos que nos posicionar para superá-las. Alguns conseguem, muitos se
complicam.
A maioria da população embebe-se de pensamentos de ganância, de lances
de esperteza ou de emoções e de sentimentos negativos quando não atinge o bem
esperado.
As igrejas e as casas de orações então enchem-se de pessoas, que por meio
de petições e promessas, esperam alcançar o almejado.
Esquecem-se que a conduta diária e os pensamentos são os responsáveis
pelos resultados de tudo. Embebem-se de sentimentos menos felizes em relação
aos outros e a si mesmos. Diminuindo ou diminuindo-se como criatura que parece
tudo esperar do Criador em detrimento dos demais.
A Doutrina Espírita veio para consolar nos momentos em que as aflições
batem à porta, para orientar de maneira simples, sem barganhas com os Espíritos.
É um verdadeiro manancial de diretrizes para a transformação moral do planeta;
que vai muito além das conquista de posições meramente materiais.
O Espiritismo veio para que retornemos ao cristianismo dos primeiros
tempos, aos ensinamentos mais simples e puros sem qualquer sentimento de
privilégios pessoais. Apeguemo-nos às suas diretrizes e aproveitemos esta
reencarnação para colocar em prática o que ele nos ensina.
A transformação interior é o único ganho real que será o nosso ingresso num
patamar mais elevado de progresso espiritual.
Atentemos para o chamamento de Jesus e nos ocupemos em incorporá-los à
nossa vida diária.
Com bondade, esforço e entendimento, tracemos o caminho que nos
conduzirá a outros níveis de compreensão.
Paz. Que a misericórdia do Senhor sempre nos abençoe.
Justino
Mensagem psicografada na reunião mediúnica da Seara Espírita Joanna de Ângelis
em 16 de outubro de 2017.

