CAMINHOS DO SENHOR
Caminhos da alma, insondáveis caminhos do Senhor. Já vos perguntastes porque estais aqui, matriculados nestas
fileiras de trabalho? Já vos questionastes a respeito do compromisso que assumistes quando aceitastes a tarefa
que ora se vos apresenta?
Diante das vossas quedas morais, suplicastes o ensejo de refazer os caminhos, trabalhando não somente por vós,
mas por uma causa maior: a do Cristo.
Aceitastes trabalhar pela divulgação do Evangelho à luz do Espiritismo, consolando os filhos que outrora
malograstes, nos vossos anseios de sucesso e felicidade. Não titubeeis diante da tarefa, pois que ela apresenta,
para vós, a grande oportunidade de paz ao vosso Espírito.
Trabalhais não somente para o presente, mas para o futuro. As idas e vindas se alternam no cumprimento do
planejamento divino. Fostes aceitos nesta escola de amor e serviço, e a tarefa está nas vossas mãos. Nós
retornaremos e daremos continuidade a obra até que ela esteja concluída.
Nas vossas metas, pensai no futuro. Existem os níveis de trabalho de execução de tarefas, e existem os de
planejamento, que precisam preparar o terreno para as tarefas que se desdobrarão. Se Jesus não vislumbrasse o
futuro, se trabalhasse pelos resultados imediatos, os planos divinos não se desdobrariam em séculos de serviço.
É preciso sim colocar os pés nas trilhas, avançar nos rios, cruzar as nuvens e gastar-se pela divulgação do
Evangelho! Não fostes matriculados nos trabalhos do Amazonas por acaso. Confiai! Os únicos empecilhos são os
que impedem o verdadeiro mergulho na tarefa, como se esta fosse o vosso maior sonho.
Perguntastes a respeito das ideias que vos chegam, sobre a interiorização do Espiritismo. Estudastes a
mediunidade. Em maior ou menor grau, todos somos médiuns. Portanto, segui Kardec. Analisai, ponderai as
sugestões. Os nossos irmãos também recebem orientações que podem se mesclar e misturar às suas visões e
interesses. Utilizai, assim, os crivos que Kardec vos oferece: universalidade do ensino dos espíritos, linguagem,
sentido.
Não esqueçais que, no posto que ocupais, uma disciplina de sintonia é exigida, para que possamos também vos
intuir. Abandonai os maus hábitos, orai, meditai, e vos deixais impregnar pela vivência constante do amor.
Meus filhos, em minha última encarnação não servi nas fileiras espíritas, mas pedi ao Senhor que me concedesse
a oportunidade de estar nos rincões amazônicos, diminuindo distâncias e levando o progresso e o cuidado aos
irmãos indígenas. Antes de nascer, lia sobre a vida de Paulo de Tarso e o amei desde que tomei conhecimento de
seu amor pelo Mestre, na particularidade de sua tarefa.
Tudo o que renunciei alimentava meu espírito e busquei manifestar este amor nas tarefas que assumi na
encarnação.
Amais a Jesus?
Sacrificai os vossos lazeres, os vossos descansos, com equilíbrio e ponderação, mas com entrega absoluta. Cuidai
dos vossos também, mas para cuidar não é preciso estar sempre perto. Há momentos que solicitam nossa
proximidade física e espiritual, há outros que podemos renunciar. Olhai Jesus e segui-O também neste exemplo.
Olhai o futuro e concretizai, no presente, os vossos planos da encarnação.
Jesus está conosco. Estejamos com ele.
Do amigo e servidor intimorato, Rondon.
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