Os mansos da Terra
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Quando Jesus afirma que os mansos herdarão a Terra, sabemos que são palavras proféticas e
que é algo que deve ocorrer no futuro. Em Mateus 5:5-8 está a palavra do Mestre:

- “Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra;

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos;

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia;

Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus”.

Quem são os mansos a quem Jesus se refere? Mansos são todos aqueles que são brandos de
gênio e índole, tranquilos e plácidos.

Além desses atributos são também arautos da esperança, propagadores da fé e do amor,
incentivadores da evolução, obedientes ao Senhor.

Não são apenas homens comuns e, sim, personagens que se destacam pelo amor que
colocam em suas obras. Sabem que Deus os medirá, não apenas pelas obras e sim pelo
montante de amor que colocam nelas.

Quando Jesus afirma que os mansos possuirão a Terra, não podemos nos ater apenas nos
homens do futuro e, sim, nos homens do presente, pois temos, entre nós, muitos homens que
são mansos.

Em todos os lugares do planeta vemos homens que se destacam pela mansuetude e pelos
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esforços que empregam para serem cada dia melhores.

Já temos, na atualidade, muitos mansos que estão na Terra, espalhando aos semelhantes os
exemplos de grandiosidade, humildade, magnificência e amor que os envolvem.

Os grandes homens de todos os tempos tudo fizeram para que a humanidade estivesse em um
nível de superioridade espiritual e combateram, sem cessar, as hostes do mal que sempre
teimaram em destruir as forças do bem.

Hoje, temos muitos exemplos de homens do bem que incentivam os homens do mundo a
serem melhores.

Já temos os homens-psi que dominarão a Terra. São pessoas que nasceram para dar o
exemplo de como se comportar perante o mundo.

Um deles, o mais famoso homem-psi, foi Chico Xavier. Ele tinha o conhecimento espiritual
pleno e conhecia o passado, o presente e o futuro. Vivia a plenitude da vida com a
espiritualidade superior. Era instrumento dos bons Espíritos do Senhor e vivia de acordo com o
Evangelho de Jesus. Sempre praticou a caridade sem olhar a quem. Esclareceu os que
permaneciam na ignorância e orientou os que necessitavam de luz para clarear os seus
caminhos.

Quantos homens seguem os mesmos caminhos do amor que Chico Xavier seguiu? São
milhares os que andam nessa senda do amor e da paz. Esses são os mansos que herdarão a
Terra. Serão aqueles que seguirão pelos caminhos do mundo espalhando luz a todos os
recantos. Permanecerão na Terra, encarnando, vivendo, retornando ao mundo espiritual e
reencarnando novamente para continuarem o trabalho de propagação da mensagem do
Senhor.

Com certeza, todos aqueles que são mansos de coração herdarão a Terra e constituirão a
humanidade que cuidará desse planeta que será o verdadeiro paraíso do Senhor.
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