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        AH...!!! “TODO O BEM QUE PODIA E DEIXEI DE FAZER...!!!” 

 

Amigos, irmãos, a paz em Cristo. 

Não é para que nos espantemos ou estranhemos receber notícias de 

irmãos que nos antecederam à Pátria dos Espíritos, principalmente se foram eles 

grandes expoentes na Seara Espírita, trabalhadores consagrados  e concebidos 

por irmãos e irmãs de bom coração, com suficiente habilidade em praticar a 

caridade, porque o ditado popular que afirma “quem vê cara não vê coração” 

reflete corretamente a condição de dedicados dirigentes e trabalhadores da 

prática Espírita que é de nosso conhecimento estar em condições de  

desequilíbrio no Mundo Maior, em função de que nenhum de nós em sã 

consciência pode auscultar a alma de outro ser, penetrar em seus pensamentos 

ou no mundo mental que lhe governa o íntimo, uma vez que na carne muitos 

dedicados trabalhadores que estão “viciados” nos labores espíritas, não o 

fazem para estimular pelo coração os sentimentos nobres do amor, do perdão, 

da verdade e da tolerância que devemos a todos os espíritos e almas 

necessitadas que jornadeiam junto a eles, representando o resultado do 

prejuízo causado às criaturas, sugerindo depois pelas leis da vida a 
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restauração através do sofrimento íntimo do Espírito, todo o bem que 

podiam e deixaram de fazer. 

De  pouco valia  terá “trabalhar“ por “trabalhar”, horas e horas, 

dias e dias, anos e anos na Caridade se isso representa apenas a 

“Teatralização do Bem” e não a “Essência do Bem” que nasce no vaso 

íntimo do coração. 

Isso não deveria acontecer porque, os que têm contato com o bem 

deveriam ter a vivência do Bem. 

Assim existe uma grande responsabilidade a todos que representam a 

verdade e nessa condição é que rogamos por todos os amigos encarnados 

especialmente os irmãos do nosso querido “Benfeitor” que se amplia para 

manter o foco na Humildade e Simplicidade, seja nos serviços prestados, 

seja na atenção a todos dispensada. 

Irmãos a união é fundamental; trabalho assíduo, por si só não 

representa conquista de libertação íntima; é preciso consciência e interiorização 

de valores, modificação de pensamentos e atitudes que permita a preciosa 

vivência das conquistas Espirituais que nos esforçamos todos por atingir. 

 

     Irmã Vera Cruz 


