Mensagem recebida por psicofonia pelo Médium Laerson

Nas minhas fantasias noturnas, sonhei. Sonhei que poderia comandar a própria vida.

Sonhei que poderia me distanciar dos homens. Eu sonhei que deveria construir uma sólida
construção que me separasse dos que sofrem. O gemido me trazia muitas perturbações.
As lágrimas, a pequenez, a incompreensão doíam e eu não podia continuar no mesmo mundo
que esses seres habitavam. Sonhei, passou a noite escura.
Quando acordei, quando os lampejos da razão me invadiram, eu estava contaminado com
aquilo com que os outros sofriam, porque eu não suportava a dor, a pequenez que viviam em
mim. O meu distanciamento que eu almejava era de mim mesmo, mas acordei. Acordei
disposto a encontrar um novo caminho. Sol brilhante, manhã cheia de magia. Outro dia nasceu.
Oportunidades novas. Trabalho a executar. A magia no peito. A vontade de vencer; a vontade
de vencer a mim mesmo. Desfazer a barreira que construí. A cegueira profunda. A assistência
do sol, o brilho nas paredes. O reluzir do chão envolve-me a alma. Companheiros me acenam.
Eu cumprimento hu-mildemente. A organização se faz.
Senhor, eis aqui outros necessitando de nossos préstimos. A magia que residia no peito desce
pelas mãos, o olhar brilha e o trabalho recomeça. A atmosfera de amor, de cuidado e de
gratidão. As árvores nos cumprimentam, o sol nos acalenta e a felicidade nos invade. A manhã
findou, iniciou a tarde. O cansaço não veio. A gratidão pulsa em todos os seres. Os assistidos e
os assistentes. Que maravilha, que maravilha. Onde havia dor, agora há cooperação. Onde
havia desprezo, há amparo. Que maravilha. É hora de orar.

O peito se abre em forma de gratidão. As lágrimas que caem, reconhecendo a pequenez. Mas
Senhor, aqui estou ou-tra vez para te dizer: muito obrigado porque eu trabalhei, muito obrigado
porque produzi o sorriso naqueles que só tinham expressão de dor. Obrigado porque fui
chamado como trabalhador de última hora.
“Mas, Senhor, muito obrigado por nosso nome estar na lista de trabalhadores benditos.
Obrigado, queridos, que, com Jesus, todos nós em segurança caminharemos.
Se hoje falo porque demorei a compreender, os que não compreendem amanhã irão dizer:
obrigado, Senhor, por existir o trabalho redentor de nossas almas”.
Que assim seja, que assim seja.
Gratos estamos por nos instruir.
Graças a Deus.
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