Bens e Males

Quase sempre, na Terra, muitos bens são caminhos a muitos males e muitos males são
caminhos a muitos bens.

Por isso, muitas vezes, quem vive bem à frente dos preceitos humanos, pode estar mal ante as
Leis Divinas.

A dor, sendo um mal, é sempre um bem, se sabemos bem sofrê-la, enquanto que o prazer,
sendo um bem, é sempre um mal se mal sabemos fruí-lo.

Em razão disso, há muitas situações, nas quais o bem de hoje é o mal de amanhã, ao passo
que o mal de agora é o bem que virá depois.

Muita gente persegue o bem, fugindo ao bem verdadeiro e encontra o mal com que não
contava e muita gente se desespera, a fim de desvencilhar-se do mal que não consegue
entender e acaba encontrando o bem por surpresa divina.

Há quem se ria no gozo dos bens do mundo para chorar nos males da Terra para colher os
bens da Esfera Superior.

Não procures unicamente estar bem, porquanto no bem apenas nosso talvez se ache oculto o
mal que flagela os outros por nossa causa e o mal que flagela os outros por nossa causa é mal
vivo em nós mesmos, a roubar-nos o bem que furtamos do próximo..

Se desejas entesourar na estrada o em dos mensageiros do bem, atende, antes de tudo, ao
bem dos semelhantes, sem cogitar do bem que se te faça posse exclusiva.
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Recordemos o Cristo que, aparentemente escravo ao mal do mundo, era o Senhor do Bem, a
dominar, soberano, acima das circunstâncias terrestres, e, tentando seguir-Lhe o passo,
aceitemos com valor, no mal da própria cruz, o roteiro do bem para a Grande Vida.

Scheilla

Sobre o Autor

Tem-se notícias apenas de duas encarnações de Scheilla: uma na França, no século XVI, e
outra na Alemanha. Na existência francesa, chamou-se Joana Francisca Frémiot, nascida em
Dijon a 28/01/1572 e desencarnada em Moulins a 13/12/1641. Ficou conhecida como Santa
Joana de Chantal (canonizada em 1767) ou Baronesa de Chantal. Casará-se, aos 20 anos,
com o barão de Chantal. Tendo muito cedo perdido seu marido, passou a dedicar-se à obras
piedosas e orações, juntamente com os deveres de mãe para com seus 4 filhos. Fundou, em
1604, juntamente com o bispo de Genebra, S. Francisco de Salles, em Annecy, a congregação
da Visitação de Maria, que dirigiu como superiora, em Paris. Em 1619, Santa Joana de Chantal
deixou o cargo de superiora da Ordem de Visitação e voltou a Annecy, onde ficava a casa-mãe
da Ordem. A 13 de dezembro de 1641 ela veio a falecer. A outra encarnação conhecida de
Scheilla, verificou-se na Alemanha. Com a guerra no continente Europeu, aflições e angústias
assolaram a cidade de Berlim, na Alemanha, onde Scheilla atuava como enfermeira. Seu estilo
simples, sua meiguice espontânea, muito ajudavam em sua profissão. Bonita, tez clara, cabelo
muito louro, que lhe davam um ar de graça muito suave. Seus olhos, azuis-esverdeados, de
um brilho intenso, refletiam a grandeza de seu Espírito. Estatura mediana, sempre com seu
avental branco, lá estava Scheilla, preocupada em ajudar, indistintamente. Esquecia-se de si
mesma, pensava somente na sua responsabilidade. Via primeiro a dor, depois a criatura...
Numa tarde de pleno combate, desencarna Scheilla, a jovem enfermeira. Morria no campo de
lutas, aos 28 anos de idade. Muitos anos depois, surgia nas esferas superiores da
espiritualidade, com o seu mesmo estilo, aprimorado carinho e dedicação, Scheilla, a
Enfermeira do Alto!
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