Toda perturbação espiritual inicia-se dentro do ser que ainda não entendeu
que foi criado para a perfeição.
A perfeição parece algo distante e é, para o mundo de provas e de
dificuldades onde vivemos.
A perturbação interior encontra ressonância em outros espíritos
encarnados ou desencarnados que igualmente estão em situação
desarmoniosa. A afinidade se estabelece e os círculos de infelicidade se
fecham.
Assemelha-se a rede moinho onde tudo gira em torno do sofrimento e da
dor, que não dão pistas de arrefecimento.
O caos interior instala-se e o ser vibracional mergulha em profunda negação
de si mesmo.
O que fazer quando a situação chega a esse patamar?
O ser sofredor mal consegue articular pensamentos mais elevados, então é
necessária a intervenção das preces por meio de outros que como ato de
caridade preocupam-se com o irmão do caminho, procurando tirá-lo do
estado momentâneo na escuridão.
Prece, passe, estudo será a sequência mais eficaz para o retorno do
equilíbrio que pode ser demorado ou mais célere, dependendo da vontade
pessoal e da qualidade da ajuda. Porém, nada mais eficaz do que o
Evangelho no lar onde a higienização ambiental irá garantir os recursos de
proteção contra os infelizes desencarnados e mesmo os encarnados que se
apropriam do ambiente desajustado para ampliarem as suas ideias menos
felizes.
Evangelho no lar, sublime amparo para as famílias que cercam-se de
proteção contra as investidas do mal.
Irmãos, se soubessem da extensão dos benefícios alcançados por essa
prática sistemática e disciplinada, quantos males seriam evitados.
Evangelho no lar, recurso preventivo, equilíbrio necessário, união de almas
que foram convidadas pelo planejamento reencarnatório a conviverem no
mesmo teto.
Que a paz e a harmonia possam invadir todos os lares cristãos pela alegria
do Evangelho instalado.
Paz a todos.
Hilário
Mensagem psicografada na reunião mediúnica da Seara Espírita Joanna de
Ângelis em 10 de julho de 2017.

