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Sexta, 21 Dezembro 2018 21:10

&lt;&lt;&lt; Anterior...

Meia hora depois a Senhora Maria chegou a nossa casa, mostrando-se radiante com seu
sorriso materno. Abraçou-nos demoradamente e sentou-se em uma cadeira disposta ao nosso
lado.

- Ficamos felizes com a visita da senhora – eu disse com satisfação. – Queremos aproveitar o
seu conhecimento para aprender mais sobre a vida.

- Dona Maria – disse-me a mentora -, não exalte minhas poucas possibilidades, pois sei que
estou na mesma escola de aprendizagem que vocês.

- A escola é a mesma, porém, sabemos que a senhora está em estágio muito mais avançado.

- O que temos são experiências diferentes ao atuarmos em campos diferenciais e mesmo em
regiões distintas.

- Mas, a senhora sabe, é sempre um prazer conversar e aprender coisas novas com os que
estão à nossa frente.

- Todos somos Espíritos em evolução e temos a obrigação de trabalhar na disseminação do
Evangelho pelo mundo.

- Falando em evolução, gostaríamos que a senhora nos falasse sobre a mudança de estágio
de evolução da Terra.
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A nobre mentora olhou-nos compassivamente, sorriu, e nos disse:

- Tenho ouvido disparates de alguns irmãos que, desatentos, afirmam que a transformação da
Terra de planeta de Provas e Expiações para Regeneração não ocorrerá por observarem que a
maldade e a violência continuam tomando conta do mundo. Reconhecemos que, efetivamente,
estão ocorrendo batalhas cruciais entre as forças que pugnam pela justiça, liberdade e
fraternidade, contra as forças do autoritarismo, do terrorismo, da violência e da guerra. Tenho
viajado pelo mundo e visto que, se o mal se expande entre aqueles que semeiam a violência,
existem milhares que buscam a paz e se oferecem para auxiliar os que sofrem. Essas forças
antagônicas se digladiam, pois isso está no âmago de suas tendências interiores.

A Senhora Maria fez uma pausa, olhou-nos demoradamente e continuou a explanação:

- Para quem tem dúvidas que o bem vencerá a batalha, tenho a informar que acredito piamente
em nosso Mestre Jesus. Ele é o conhecedor profundo da vida e da morte. É o Senhor dos
Espíritos e com Ele tudo se pode alcançar. A Terra é um planeta muito importante nos planos
de Jesus e Ele não poderá “perdê-lo” simplesmente por negligência ou descaso. Que me
desculpem os Espíritos inferiores que planejam a queda da Terra, mas eles serão expulsos
daqui e a vitória do bem será triunfante. Jesus é o Espírito que governa nossa galáxia e não
deixará que o mal prevaleça entre os homens. Jesus, em Seu Evangelho de luz, afirma que
“Os mansos herdarão a Terra”. Não diria isso se não fosse verdade. Os disseminadores do mal
podem acalmar os ânimos, sossegar o espírito de guerrilha e procurar transformar suas
atitudes para o bem, pois apenas os que têm o coração puro poderão reencarnar na Terra, no
futuro. Os tempos são chegados e o amor vencerá o mal. Os discípulos de Jesus continuam
trabalhando, incansavelmente, pela erradicação do mal e para a implantação definitiva do
Reino de Jesus sobre a Terra. Notemos em nossa cidade espiritual quantos são os que
trabalham pelo bem e pela evolução coletiva. Aqui temos os aprendizes do Evangelho, os
mentores que ensinam, que buscam os sofredores nas regiões inferiores, propiciando novos
rumos para seus destinos. Aqui, todos trabalham e são felizes por serem úteis dentro do
contexto divino de evolução. Acreditem! A Terra está se transformando e logo estará sob os
auspícios da virtude e do amor no processo de Regeneração. As forças do mal ainda tentam
reverter a situação, expondo suas garras traiçoeiras em todos os recantos do mundo, mas são
os estertores que anunciam o fim de uma era e o início de um período de paz e prosperidade
para a humanidade.

A Senhora Maria concluiu seu pensamento. Em seguida, abraçou-nos maternalmente e se
despediu, pois tinha outros afazeres em regiões longínquas.
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Agradecemos a Jesus por termos a Senhora Maria como nossa orientadora. Convidamos
Bruno e Luisinho para que nos acompanhassem na viagem. Em seguida, Maria Rosa e Luiz
Dam pegaram suas armas e nos pusemos a caminho em busca das regiões inferiores.

Continuar...
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