Vida em abundância
Como fluxo bendito do Pai, a vida viceja por toda a parte como jardins floridos, com
formas de vida minúsculas e outras mais complexas.
A vida humana é o coroamento da Criação que se renova. O Espírito imortal é criado
e se reveste de tempos em tempos de um corpo novo para que refaça caminhos,
repare equívocos, se recomponha e cresça nos valores morais.
Agraciados que somos pelos corpos que recebemos para fazer essa experiência
retificadora, cuidemos muito bem deles que temporariamente são os abrigos dos
Espíritos.
Faltar com os cuidados elementares de subsistência, encharcá-los com substâncias
viciantes é falha grave que vai complicar o funcionamento e reduzir o tempo do qual
dispomos para as experiências salutares.
Para que esses nossos corpos se mantenham sadios precisamos que as mentes
estejam afinadas com as leis naturais e divinas. Qualquer atentado contra a
integridade será um atentado às leis de Deus.
Que ninguém mergulhe em sofrimentos tão profundos que possa descambar de
forma atordoada para eliminação do corpo como medida eficaz de finalizar os
problemas para os quais supõe não ter estrutura emocional para resolvê-los.
Tudo passa e os momentos de aflições e de incertezas também passam.
Quando o desespero bater à porta que a consciência não queira sair de si pelos
caminhos tortuosos do suicídio.
Recorram à prece, aos recursos que a ciência oferece, mas jamais tentem solucionar
pelas portas da evasão da vida do corpo o que o tempo e a compreensão dos fatos
tratados com paciência podem fazer.
Cada qual sabe de si, porém somos todos filhos de Deus e Ele não desampara
ninguém, por mais rudes que sejam as provas.
Confiança, equilíbrio e resistência às tentações de se comprometerem com os
abraços enganadores da fuga espetacular pela finalização voluntária das vestimentas
físicas. A verdade dolorosa os esperará mais adiante.
Confiemos que tudo passa e o sol da esperança voltará a brilhar.
João Theodoro
Mensagem psicografada em 30 de abril de 2018 na reunião mediúnica da Seara
Espírita Joanna de Ângelis.

