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Prezados irmãos,
Diante das turbulências existentes na face terrena, no presente momento, os
espíritas estão sendo chamados a oferecer e a dar os seus próprios testemunhos e, com
isso, realizar o bem que possam, no intuito de ajudar a transformar o ambiente em que
vivem.
As casas espíritas, como representantes do mundo espiritual elevado,
precisam estimular cada vez mais os estudos, para que as criaturas se esclareçam das
realidades e das vivências espirituais. Precisam estimular o bem, através do trabalho
caritativo, que paciﬁque e dulciﬁque o coração das criaturas que ainda permanecem
endurecidas e, com isso, sirvam de elemento facilitador para o trabalho no bem e a
expansão dos bons espíritos no ambiente terreno.
As casas espíritas, esclarecendo e trabalhando no bem, irão fazer com que as
forças do Alto sejam direcionadas para todo o ambiente onde o socorro está sendo
prestado.
Nos instantes em que cada espírita se reconhece e atua como um ponto de luz
exerce um efeito multiplicador de energias salutares e de amor ao semelhante,
incentivando a todos os que estão em atividades a dar o seu próprio testemunho com
vista ao auxílio do equilíbrio da face terrena. Como espíritas não podemos deixar de
dar esse testemunho, servindo de multiplicadores dos exemplos de amor recebidos,
generosamente, de nosso Mestre Jesus!
Diante de toda a turbulência, Jesus, ele próprio, ao se aproximar da face
terrena, irradia o sentimento de amor a todos os corações, aos polos e pontos que
trabalham, estudam e realizam o bem, acentuando e sustentando as vibrações
elevadas no combate ao ódio, à violência, à dor, ao sofrimento, ao descaso, ao
desânimo, à falta de fé, ao medo e à insegurança. Há, portanto, uma ação positiva de
toda a espiritualidade elevada com a ﬁnalidade de amparar o ambiente terreno,
reforçando com os pensamentos e atitudes no bem, cujo propósito é de combater a
todas as turbulências e aos comportamentos inquietantes presentes na Terra, que em
suma desencadeiam o medo, a insegurança e a intolerância nas criaturas.
Para o espírita, que está sendo chamado a dar o seu testemunho, é forçoso
lembrar que é preciso se pensar no Mestre Jesus pela manhã e ao dormir, no seu
trabalho, na sua religião, em todos os serviços que presta e realiza; sendo que é uma
atitude que cria e fortalece um ponto de sintonia com o qual nós espíritos iremos
atuar, não somente na criatura que realiza o trabalho no bem, mas igualmente em
todos aqueles que estão, ainda, vivenciando tal turbulência.

O bem é a luz que irá ofuscar a escuridão, que irá nortear os destinos da
humanidade, que irá trazer a paz aos corações, e o momento é extremamente
oportuno, tanto quanto outros tantos que já ocorreram anteriormente, para se realizar
ativamente o bem que se pode e se deve...
As casas espíritas precisam entender, portanto, que são esses elementos que
irão catalisar e multiplicar o bem já existente nos corações e, como consequência,
atrair todos os espíritos que estão realizando esse trabalho na face terrena.
Em nome de Jesus devemos trazer, viver e conduzir à paz. Em nome de Jesus
devemos fazer o bem, como uma resposta eﬁciente e profícua a toda realidade
existente.
E, portanto, assim procedendo, estaremos convictos de que esse bem que tanto
desejamos para os nossos corações irá se multiplicar através das atitudes ativas e
benfazejas, cujos pensamentos jamais se deixarão aturdir pela turbulência, pela
negritude ou mesmo pela escuridão.
Todos aqueles que são espíritas estão sendo convocados a realizar esse
trabalho ativo. A caridade é o trabalho ativo.
Deus é amor, e a caridade é a essência da vida, pois traz o amor em sua
plenitude e em movimento constante e uniforme que irá se acelerar na medida em que
se pratica; que irá estimular todos aqueles que estão ao seu lado; que irá estimular a
vivência do perdão; que irá combater a intolerância e a todos os males reinantes onde
quer que eles estejam; que irá apresentar e acender a luz aonde quer que se vá e se
concentre perante os pensamentos e as atitudes exempliﬁcadas no bem.
Deus é a verdade presente no Universo e que igualmente se acende em todos os
corações diante do amor-exemplo oferecido pelo Mestre Jesus. Concentremo-nos,
pois, conscientemente, os nossos pensamentos e as nossas energias no desejo de que
o amor e a paz, no ambiente terreno, sejam restaurados pelo nosso Mestre Jesus,
propiciando o bem-estar e o progresso da humanidade com a redução da dor e do
sofrimento.
Somente o amor trará essa transformação, somente o trabalho no bem, a
caridade e o amor, por excelência, de forma ativa, constante e renovada poderão
trazer a paz de espírito a todos aqueles que ainda se aturdem e se deixam envolver por
toda essa ignorância e intolerância.
A paz sempre será a resultante ﬁnal de todos aqueles que oferecerem o seu
coração como exemplo maior para o bem da humanidade.
Um abraço do Hermann, e que Deus ampare e fortaleça a todos vocês, aos seus
lares, na união junto aos seus benfeitores, aos ambientes mais elevados e, sobretudo,
a Deus no reforço do cumprimento do dever e no apoio da misericórdia divina diante
de tanta ignorância e intolerância que estamos assim a perceber.
Muita paz e muita fé para todos vocês!
(Mensagem psicofônica recebida pelo médium Luiz C. Dallarosa,
em 23/9/2017, no CELD, RJ.)

