Atua em Paz

Não suponhas que a mudança das velhas estruturas ocorra de um para outro momento.

A violência, por mais intente fazê-lo, não consegue os resultados desejados. Ao contrário,
complica a situação.

A sedimentação de hábitos morais e comodismos sociais não se desfaz a golpes de
precipitada determinação. Exige recursos e tempo que propicie o seu desgaste.

As circunstâncias e os sofrimentos gerais que constringem os homens têm logrado expressivas
alterações no comportamento geral, não, porém, o suficiente para mudar a face egoísta da
sociedade.

O trabalho atual é de preparação psicológica e despertamento dos que dormem na indiferença
acerca dos valores do espírito.

Se já consegues despertar o interesse de alguns poucos, em torno da mensagem espírita,
rejubila-te, porquanto Jesus começou com reduzido número de companheiros para a grande
tarefa de renovação da Humanidade, que infelizmente ainda não se deu.

Se logras fazer-te ouvir e te apresentam as suas inquietações, entusiasma-te, porque o Mestre,
não raro, depois dos seus incomparáveis ensinos, era sempre defrontado pelo sarcasmo
farisaico ou pela provocação de adversários gratuitos.

Se alcanças mentes que se propõem, em pequeno grupo, estudar ou conhecer a Doutrina,
agradece, pois que o Senhor, por identificar a alma humana em toda a sua realidade, já
afirmava que a “Seara é grande, mas os seareiros são poucos”.

Se já podes desviar alguém da delinqüência ou da ociosidade, induzindo a uma mudança de
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atitude perante a vida, alegra-te, tendo em vista que o Rabi, após haver liberado tantas almas
das suas duras aflições e torpes compromissos, não contou com ninguém à hora do
testemunho.

O importante, por enquanto, é apresentar a mensagem da vida eterna, embora muitos a
desprezem e te desconsiderem.

Não descoroçoes no labor para o qual foste chamado e estás a atender.

Evita preocupar-te com o sucesso do ministério que, aliás, não pode ser considerado do ponto
de vista multidinário.

O ocidente diz-se cristão e o oriente parece ressumar antiga Espiritualidade; todavia, os fatos e
os problemas humanos superlativos demonstram o contrário.

Certamente que há exceções, o que corrobora a generalidade.

Atua, em paz e confiança, sem pressa nem imposição.

A vida se manifesta em ciclos que se traduzem em resultados eficazes.

Há um período para a sementeira e outro para a germinação; hoje é o dia do crescimento,
amanhã, o da flor e, mais tarde, o do fruto...
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O embrião espera o tempo para alcançar a plenitude da forma.

Nas realizações morais do espírito, o tempo é, igualmente, fator de sua importância.

Procede com equilíbrio e jamais te desanimes. Um dia os resultados se darão e esses, sim,
são os que mais importa.

Franco, Divaldo Pereira. Da obra: Roteiro de Libertação. Ditado pelo Espírito Joanna de
Ângelis.
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