CONFIAI E SEGUI
AVE, CRISTO!
EU VOS SAÚDO!
Queridos irmãos, guerreiros da luz, não desanimai frente à luta. Ousai.
Ousai dar um passo adiante, sempre com o escudo do Amor do Mestre a vos
proteger e a luz do Divino Pai a vos guiar.
Tendes, ante o horizonte próximo, o desafio de serdes testados nas lições
aprendidas, seja no âmbito familiar, no trabalho, onde for. Empunhai a bandeira que
aprendestes a honrar e que, uma vez fincada em vosso coração, para sempre há de
marcá-lo como território do Mestre Jesus.
Adiante! Vossos passos, por vezes, incertos acabarão por conduzir-vos à glória
de serdes conscientes de vosso propósito espiritual, nesta breve passagem.
Sabeis o quanto lutastes para não erguerdes a espada contra o irmão que vos
tem atiçado o orgulho, ainda presente. O Pai também o sabe e vos convida a prosseguir
avante, sempre avante!
Ainda que vossas pernas fraquejem e vosso ânimo pareça dissolver-se na
tempestade, mantendes o olhar voltado aos Céus, na indubitável confiança de que só ao
Bem cabe a vitória, em todos os tempos. Em todo lugar.
Ide, caros irmãos, ao encontro de cada tarefa, como soldados, firmes e convictos
de que o véu amoroso de Deus - Pai e Mãe - vos cobre e transfere-vos o poder de
iluminar vosso próprio caminho e o de outrem.
Muita alegria, neste reencontro, em que os dois lados da vida brindam
comovidos às alianças estabelecidas, encarnados e desencarnados. Condições
temporárias, às quais deveis absorver como oportunidades únicas de evolução,
individual e planetária.
Não vos atenteis a nomes e adjetivos dados pelo julgamento comum às situações
aparentemente dificultosas. Inspirai luz, fortalecei vosso interior e, ainda que a
sensação de solitude vos tente admoestar, não lhe deis ouvidos.
Segui, irmãos. Segui pela rota traçada pela fé.
A cada dia, a cada instante, somai conquistas e dividí todas elas com todos os que
vos contatem pelo caminho.
Não deveis dar atenção ao mal. Ele é temporário.
Assim é.

AVE, CRISTO!
EU VOS SAÚDO!
(Mensagem recebida por psicografia em 04 de dezembro de 2015, na Reunião da
Fraternidade, da Instituição Beneficente “A Luz Divina”, pela médium Sylvia H. Müller.)

