Mensagem de Natal 2021
Caros irmãos, muita paz.
Há uma música no ar, inaudível para uns e vibrante para outros.
Uma música celeste cuja fonte repousa nas mãos do grande arquiteto de nosso mundo. A grande verdade é que Jesus em sua infinita
misericórdia tem-nos abraçado por todos os séculos sem jamais nos abandonar.
Porque ainda não O vemos? Porque ainda não O sentimos? (1) “-Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes
mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes”, asseverou o divino escultor de nosso mundo.
Em vão buscaremos Sua presença alhures que não dentro de nosso próprio coração caridoso, humilde, disciplinado, benevolente, no
trabalho diário, constante e não apenas em alguns minutos que só aquecem o coração mas não incendeiam nossa alma mantendo-nos
prontos para os invernos que chegam desafiadores, ajustando os valores morais que o mundo ainda não conseguiu fixar.
Não receberemos mais as advertências espirituais abundantes nas diversas obras de eleitos missionários da mediunidade e na própria
obra basilar do espiritismo. (2) “Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da Humanidade...
(3) “Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas?”
O que mais necessitamos? O clamor de todos os desfavorecidos da sorte fazem estremecer os pilares da indiferença humana.
Quando a noite se torna mais escura é porque já irá amanhecer, diz a sabedoria da natureza...
Este é o momento, a hora é agora.
(4) “Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da Humanidade. Ditosos serão os que
houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade.”
Caros irmãos as verdades eternas estão em nossas mãos.
Neste Natal não esqueçamos de agradecer Àquele que veio ao mundo nos ensinar o verdadeiro amor ao próximo e que sob Sua
inspiração sejamos agraciados com o dom de ouvir esta música que nos manterá fortalecidos para o bom combate e para as verdadeiras
vitórias que só serão reconhecidas por Deus nosso Pai.
Feliz Natal à todos e um abençoado ano de 2022.
Muita Paz.
Que assim seja.
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