Conspiram as ordens divinas para que a paz e a esperança dominem a Terra e
encharquem os corações humanos na abundância dessas emanações.
Toda a criação do Pai está voltada para o progresso que é uma das suas leis
naturais.
Amigos, se sofrem não se rebelem contra o Criador. São provações temporárias
que servem para o fortalecimento e não ao desespero e à desistência da luta.
A vida é composta de inúmeros caminhos e nós somos nela colocados para fazer
livres escolhas, por isso Jesus nos asseverou:
“A cada um será dado segundo as suas obras.”
Portanto, nesse espaço de tempo que ocupam as vestes terrestres procurem agir
de acordo com as leis divinas, usando o livre arbítrio para as boas escolhas.
Vigiem as mentes e os pensamentos para que eles não se maculem com os
sentimentos inferiores.
Os sentimentos felizes fazem vibrar todas as células do corpo orgânico no mesmo
diapasão. Com isso a saúde física se mantém e os obstáculos das provas serão
mais facilmente transpostos.
Cultivem a alegria de viver, o amor e principalmente o perdão. Ninguém consegue
seguir adiante deixando para trás rastros de animosidades e de desavenças.
Cultivem as boas palavras, o amor e a coragem, sustentados pela fé.
Diante das dificuldades o apelo da oração chega aos Espíritos encarregados de
soerguê-los e de protegê-los.
Deixem o desânimo para trás e sigam resolutos, pois o Senhor nos deu espírito de
coragem e a fraqueza não pode resistir e persistir.
Confiança que a fé esclarecida dá na misericórdia do Senhor que não permitirá
que nenhuma de suas criaturas se perca.
Todos fomos criados para a perfeição e a felicidade. Nos esforcemos para
construir os caminhos para que sejam mais curtos e felizes.
Paz e harmonia nos corações.
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