CENTRO ESPÍRITA BENFEITOR

MUITOS OS CHAMADOS, POUCOS OS ESCOLHIDOS...
Muitas pessoas que se candidatam

ao Serviço de Caridade com

Jesus costumam confundir o chamamento com o privilégio.
O candidato ao trabalho pode ser cada um de nós, entendendo
que o maior no Reino dos Céus é aquele que mais perdoou, aquele que
mais aborrecimentos evitou, se não era necessária uma observação que
silenciou para evitar melindres e aborrecimentos.
Em todas as tarefas de composição na Terra, seja qual for a
atividade, o homem deve ter disciplina para que o bom andamento do
trabalho.
Imaginemos o esforço de Mentores, Auxiliares e Espíritos amigos
para fazer reinar entre os homens a fraternidade, a humildade, o amor e
a compreensão mútua.
Muito se tem acostumado a criticar quando os pontos de vistas ou
os pequenos afetos são manchados por disposições contrárias; aí temos
mais uma vez o orgulho: Chaga Emocional da Humanidade Imperfeita.
Respeito, dedicação, compreensão até mesmo quando se está com
a razão, é uma conquista própria que ao contrário de rebaixar,
engrandece o ser.
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Por que desejar igualar-se ao ofensor ou ao pretenso ofensor, que
às vezes nos mostra a verdade que teimamos em não enxergar, pois em
alguma situação demonstraria um ponto falho?
Muitos serão chamados, Espíritos, almas encarnadas, não importa.
Cada um tem um papel muito especial.
Por que se ofender se você acredita-se melhor ou superior? Se
deseja mostrar a grandiosidade de sua alma, facilite o perdão àquela
pessoa que julga que lhe ofendeu e talvez não tenha oportunidade de
romper a barreira do constrangimento para pedir-lhe escusas.
Isto mesmo meu irmão. Mostre toda a grandiosidade de sua alma!
Mostre-nos que além de chamado será também escolhido!
O perdão para dispor e ser perdoado.
O amor para dividir e ser dispensado.
A caridade para ser vivida e ofertada.
A amabilidade para sorrir e ser alcançada.
A fé para ser construída e ser alastrada.
A humildade para ser sentida e exemplificada.
A realidade do Mundo Espiritual, supera todas as quimeras,
pensemos no momento que formos chamados para que trabalhemos
não apenas para sermos convidados, mas para sermos aceitos e
escolhidos pelos próprios pensamentos e ações.
Dalva Maia Lins
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