Amigos e amizades
Quis a sabedoria divina, expressa por meio de suas leis, que os seres humanos
vivessem em sociedade.
Ninguém pode praticar as experiências e aprender com elas se não tiver a
convivência com outros. A aquisição de qualidades, de virtudes, de bons valores se
faz através da vivência social.
Amigos nós os encontramos na vida e eles se agrupam em torno de nós pelas
nossas afinidades.
Os pais terrenos mesmo dentro de suas imperfeições querem e vigiam para que
seus filhos se cerquem de boas amizades. Imaginem, então, o que Pai celestial
quer para todos nós...
Amizades construídas dentro de valores imortais de afeto, de fraternidade, de
solidariedade na prática maior do amor de uns para com os outros.
A construção dessas amizades passa pelos pensamentos e ações com os quais uns
se afinizam e outros rejeitam de acordo com os valores morais que trazem dentro
de si.
Muitos aparentemente se apresentam como pessoas respeitáveis e confiáveis,
mas observando-lhes as ações, palavras e tendências, poderemos perceber se são
dissimuladores contumazes ou se são sinceros e devotados ao bem. Estamos
falando dos Espíritos em geral, sejam eles encarnados ou desencarnados.
As afinidades se estabelecem pelos pensamentos e pendores.
Se desejamos ter bons amigos tanto encarnados quanto desencarnados devemos
analisar os pensamentos que cultivamos e emitimos sem cessar.
Se eles são construtivos, otimistas, generosos, alegres e compassivos, atrairemos
aqueles que pensam como nós.
Se eles são de tristeza, de críticas, de maledicências ou que se comprazem em
remoer mágoas e outros sentimentos pessimistas e dilacerantes, atrairemos
Espíritos que se imantarão aos lixos mentais.
Esvaziemo-nos desses pensamentos algozes da temperança, dos bons princípios e
cultivemos os valorosos pensamentos nos induzem a praticar o bem e a viver a lei
de sociedade de maneira harmoniosa e feliz.
Fomos feitos para brilhar. Que brilhe a vossa luz, recomendou o Mestre Nazareno.
Que tenhamos confiança em Deus, em nós, cultivando bons pensamentos e boas
atitudes.
Paz e alegria aos corações.
Justino
Mensagem psicografada na reunião mediúnica da Seara Espírita Joanna de Ângelis
em 12 de março de 2018.

