Trabalhar com Jesus pela Paz
Ouvistes o que foi dito, todos fostes chamados para
trabalhar no bem com Jesus.
Quando o Mestre nos exortou: “Brilhe a vossa luz”, Ele
estava chamando a cada um de nós para a sagrada oportunidade
de autoburilamento e esquecimento de viciações e equívocos do
passado, conduzindo a nossa vida pelos ensinamentos por Ele
deixados para a ação no bem, afinando-nos ao progresso, no
auxílio aos semelhantes. Assim, meus irmãos, para brilhar a
vossa luz é preciso que vos disponhais a trabalhar com Jesus
pela paz.
Ele deu a chave para que este caminho seja seguro: “A
minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. Não se perturbe
nem se intimide vosso coração”.
A paz deve ser vivenciada desde o íntimo de cada um de
vós. A paz não é contemplativa. A paz é resultado da bondade
divina instalada em vossos corações. A paz é semente a ser
cultivada pelos recursos mediúnicos que foram designados a cada
um. A paz se realiza no serviço e anda de mãos dadas com o
verbo amar. O amor deve ser praticado em todas as vossas
tarefas.
A paz é o bem mais precioso que podeis conquistar e
ofertar em vibrações amorosas aos que chegam a esta Casa.
Pacifiquem os vossos corações estudando, evangelizando,
pois só o Evangelho do Mestre trará a consolação para vós e para
vossos irmãos, tão carentes de fé, de amor e de paz! Evangelizai
para esclarecer.
A paz escuta sem julgar. A paz acolhe. A paz conforta e dá
esperança para que, além de vós, também os irmãos que são
atendidos possam superar os desafios desta encarnação e, ainda,
amparar os irmãos deste outro lado da vida que necessitam de
esclarecimento e auxílio.
É grave o momento. Necessitamos de toda cooperação, por
isso a orientação para o estudo, para a conscientização do vosso
trabalho íntimo, melhorando a qualidade de vossos pensamentos,
sintonizando-os com a doce mensagem do Mestre. Ele está
sempre com cada um de vós, pois para Ele fostes destinados à
evolução.

Sede, pois, cada dia, mais dignos da oportunidade de
exercer a caridade com Jesus em favor dos irmãos mais
necessitados que, assim como vós, chegam na busca de abraçar
as consoladoras mensagens do Mestre, em momentos de grande
necessidade.
Brilhe, pois, a vossa luz! E nós estaremos convosco.
Estamos todos no mesmo caminho de melhoria e doação amorosa
das luzes e bênçãos que vêm do nosso amado Mestre e
Governador, Jesus!
Que a paz, esta que trabalha por dentro e transborda em
ações caridosas, esteja com cada um de vós.
Que os trabalhos sejam plenos do Amor do Mestre,
refletidos por todos nas atividades desta Casa.
Graças a Deus!
(Mensagem recebida por psicografia, em 06 de julho de
2018, na Reunião do Grupo da Fraternidade,
pela médium Marta Cerqueira Leite.)

