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Consumindo as próprias forças, o Sol mantém a Terra e
sustenta-nos a vida com seus raios.
Meditai a realidade!
Cultivemos a renúncia
aos haveres e afetos
para que a morte se nos
revele imperecível
descortinando-nos
nova luz!
Todos os dias, volta
o esplendor solar
à experiência do homem
concitando-o a
aperfeiçoar-se, por dentro, pelo olvido dos velhos fardos
de impressões negativas, que tantas vezes se nos
cristalizam na mente, escravizando-nos à ilusão…

Espíritos angélicos são mensageiros de amor.
Espíritos instrutores são emissários de sabedoria.
Espíritos amigos são frascos de remédio curativo
ou de perfume amenizante.
Espíritos familiares são bênçãos de reconforto.
Espíritos sofredores são avisos à imprevidência.
Espíritos ignorantes são desafios à boa-vontade.
Espíritos em desequilíbrio são exercícios de paciência.
Espíritos cristalizados no mal são apelos ao bem.
Espíritos obsessores são oportunidades
de concurso fraterno.
Espíritos encrespados na delinquência ou no vício
são convites à oração.

Trabalhemos, pois, amando, e que o Senhor nos
abençoe.
EMMANUEL

O Senhor também nos socorre, através das
circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo,
o sábio mudo.
Não quebres a melodia do silêncio, onde a tua frase
soaria em desacordo com a Lei de Amor que nos
governa o caminho!
Admira cada estrela na luz que lhe é própria...
Aproveita cada ribeiro em seu nível...
Estende os braços a cada criatura dentro da verdade
que lhe corresponda à compreensão...
Discute aprendendo mas, porque desejas aprender, não
precisas ferir.
Ajudemos, sem alarde, ao companheiro que, muitas
vezes, apenas aguarda o socorro de nosso silêncio a
fim de elevar-se à comunhão com Deus.
MEIMEI

Somos almas transitando em roupagens diversas.
Cada criatura renasce no Planeta vinculada às teias do
passado.
Problemas da vida espiritual são filtrados no berço.
Obsessões
renascentes.
Moléstias
congénitas.
Dificuldades e inibições. Ignorância e miséria.
Em todos os escaninhos da estrada, o serviço desafianos.
Cristo em nós, reclamando-nos o esforço.
A renovação mental rogando a renovação da existência.
Mas, quase sempre, desposamos a fantasia. Cegos,
ante a Revelação Divina, suspiramos por facilidades. E
exigimos consolações e vantagens, doações e favores.
Suplicamos intercessões. Requisitamos bênçãos
imerecidas.
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O amor
é luz permanente no cérebro
e paz contínua no coração
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