Mensagem de Natal 2017
Caros irmãos,
Mais uma etapa de nossas vidas está encerrando com o fechamento
de 2017.
Nossos olhares divisaram neste ano o antagonismo das forças
superiores do universo, empenhadas em implementar o reino de amor na
terra e as forças remanescentes contrárias a estes propósitos.
Ouvireis guerra e rumores de guerra, como na narrativa evangélica...
As forças do mal, já em minoria, aumentam e intensificam seus esforços
de modo que aparentam estar em maior quantidade.
Inútil, entretanto, será este derradeiro esforço nestes minutos finais do
mundo de expiação e provas e as promessas de Jesus Cristo, o Divino
amigo, de que só os brandos e pacíficos herdariam a terra, serão confirmadas.
Portanto, é hora de renovarmos nossa fé no Criador do Universo, que
Pacientemente acompanhou nossa evolução por bilhões de anos e, agora,
acompanha os que estão embarcando para outras esferas, mais inferiores,
condenados pela sua insistência em atrasar o progresso da humanidade, dos
que permanecem inabaláveis no caminho da redenção através da prática do
bem e da verdadeira caridade.
É hora de não olharmos para trás, a exemplo da mulher de Ló, para não
petrificarmos nas algemas do orgulho, do egoísmo e da vaidade.
É hora de fazermos o bem sem soar a trombeta diante de nós, de não
explorarmos a credulidade dos que lutam por mitigar a dor regeneradora em
nossas instituições, de esquecermos a nós mesmos para que a luz de nosso
Mestre resplandeça unicamente na terra, de fazermos as obras sem que a mão
direita saiba o que faz a esquerda, de convidarmos para esta festa espiritual
também aqueles que não podem nos retribuir.
É hora de buscarmos os últimos lugares para que Deus nos glorifique com
um lugar melhor no festim das bodas do céu com a terra.
É hora de sermos fiéis aos ensinamentos de Jesus, de amarmos
desinteressadamente uns aos outros como os cristãos dos primeiros dias.
No amanhecer desta nova era unamos nossas preces para que em mais este
Natal, dia de confraternização universal, façamos com que os testemunhos do
nosso Divino amigo tenham em nosso coração o devido acolhimento.
Que nossos benfeitores espirituais abençoem a todos nós.
Muita paz.
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Jacupiranga 24/12/2017.

