Mensagem psicografada por ocasião do
30º aniversário da Seara
Quando o divino Amigo confiou aos discípulos a tarefa de esparzir a Boa Nova, legou
também a eles a missão de acolher, dentro da sua mensagem, aqueles que por
intermédio das mãos de Deus, pudessem chegar até o amparo que lhes seria
ofertado pelas luzes do Evangelho.
A Casa do Caminho, como célula inicial do Cristianismo primitivo, erguida na
simplicidade das construções, mas estruturada na luminosa tarefa do amor,
mostrava as diretrizes sólidas que deveriam ser seguidas por todos aqueles que, em
tempos futuros, pudessem igualmente edificar recantos de amparo em favor da
mensagem do Cristo.
Os milênios se sucederam e hoje temos na casa espírita, as novas estruturas a
acolherem a mensagem de Jesus, espalhando o amparo e o consolo, o lenitivo e as
mãos abertas e fraternais a todos que ainda são chamados para o convívio com o
Galileu.
Da mesma forma que outrora, faz-se imperioso edificar o Evangelho Redivivo nas
mesmas bases simples e com o mesmo coração humilde e abnegado dos primeiros
apóstolos de Jesus.
Assim, olvidando questiúnculas e melindres, disputas de opiniões e pontos de vista,
não raros calcados no personalismo infantil no qual muitos ainda estagiam, se faz
necessário seguir com a certeza de que todos nós passaremos e que somente a
mensagem consoladora do Rabi permanecerá, com a proposta sempre fixada no
amor e na caridade.
A seara do Mestre, na denominação das diversas searas do Consolador Prometido,
são, dessa forma, as novas casas do caminho, que com total desprendimento de seus
trabalhadores, necessitam seguir à frente, como farol novo e perene, a iluminar
consciências e acolher corações, a fim de que a grande mudança que já se faz
presente para o mundo de regeneração nos encontre fortalecidos na própria
modificação interior.
Sigamos, portanto, compondo sempre juntos essa sinfonia de amor e paz, sob a
batuta segura de nossa querida irmã Joanna de Ângelis e envoltos no amor
inesgotável de Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia.
Trabalhemos e amemos cada dia mais, por mais três décadas, unidos e confortados
na confiança plena de que o divino Amigo segue conosco, orientando-nos os passos
em direção à vida nova, que a todos nos aguarda.
Doralice
Mensagem psicografada na reunião mediúnica de 31/7/2017 na Seara Espírita
Joanna de Ângelis.

