Instalam-se na Terra momentos que pedem exemplificação de fraternidade e
compreensão com as faltas e dificuldades alheias.
Comparecem entre nós espíritos que estão tendo a última chance de se redimirem
pacificamente com as leis divinas e que não raro se comprometem ainda mais.
Por todos os lados as notícias diárias destacam mazelas, crimes, hipocrisias,
corrupções, desmandos de todos os matizes.
Nós, almas e espíritos tocados pelo amor do Pai e que já temos as consciências
despertas para as verdades eternas, não podemos nos deixar abater por essas ondas de
pessimismo e desventuras.
Muitos se revoltam duvidando do Criador e querem a justiça a olhos vistos e quando
não a veem querem-na pelas próprias mãos.
Não nos atordoemos por isso, é assim que tem que ser.
O joio nasce no meio do trigal e ele terá que aparecer e ser separado.
Se não for dessa maneira jamais conseguiremos expurgar os males que atormentam a
humanidade.
Não se escandalizem com tantas confusões, injustiças, falta de compaixão.
Somos os faróis que o Senhor colocou no mundo e como tal a nossa função é iluminar,
avisar do perigo, orientar o caminho e a passagem.
Muito serviço está por fazer e os poucos trabalhadores da seara do Mestre não
podem se perder em lamentações, indignações, revoltas.
Ide e pregai, ordenou Jesus.
É chegada a hora para que obedeçamos a ordem do Senhor.
Não precisamos constranger as consciências a darem os passos evolutivos para os
quais ainda não estão preparadas, pelo proselitismo cansativo e invasivo.
Mostremos pelos nossos exemplos de conduta, aliviemos as amarguras dos irmãos
que sofrem, ofereçamos ouvidos aos seus lamentos e tenhamos sempre a palavra
esclarecedora e amiga que acalma, ilumina, conduz para o equilíbrio e os bons caminhos.
Amor para com todos.
Esperança que dias melhores virão.
Fé para sustentar as nossas ações no bem.
O Senhor conhece cada ovelha do seu rebanho e não desampara nenhuma. Sejamos
as ovelhas cordatas, fáceis de tosquiar e de manejar. Atrás de nós virão as outras.
Confiança nos irmãos em Cristo que acompanham, intuem, incentivam aqueles que
destinam suas ações e tempo pelo bem do próximo.
Estamos esperançosos e confiantes com as novas semeaduras. Reguemos, cuidemos,
incentivemos que o amor florescerá.
Estamos atentos a todos os movimentos, estamos convosco na nova empreitada.
Muitos virão, alguns ficarão, outros ainda não é hora.
Aspirem, cultivem, cuidem.
O Senhor está convosco e conosco.
Paz e unidade
J. Teodoro
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