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OPORTUNIDADE 
 

Queridos irmãos, desejo-lhes paz em Cristo. 

É com grande alegria que passo minha manifestação pela escrita 

dizendo-lhes hoje sobre maravilhas que existem em outros mundos 

superiores a evolução da Terra. 

Nestes mundos não existem a discórdia que aqui observamos, nem 

mesmo os contrastes vividos por vocês. 

As formas da Educação do Espírito são muito mais evoluídas e eles se 

recordam de praticamente tudo de suas encarnações anteriores. 

O sistema de governança destes orbes é regido por merecimento de 

seus dirigentes que estão em seu ápice evolutivo, superando os 

subalternos apenas pela moral e não por favorecimentos. 

A natureza do Perispírito é muito mais sutil e difícil é explicar as 

encarnações etéricas que ocorrem por lá. 

Os avanços tecnológicos permitem que se estabeleça período de 

vivência superior aos vossos em 5 ciclos a mais. O tempo lhes parece 

mais curto, não tem aspectos de cobrança, de concorrência, em virtude 

de harmonia reinante no orbe. Não são necessárias escolas como as que 

encontram-se na Terra, pois os espíritos quase não tem a chamada 

infância, em virtude de conservarem quase na totalidade a lembrança 

de suas encarnações e portanto a sua memória é intregalizada. 
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Os meios de locomoção ainda existem para as primeiras classes 

ainda em período de adaptação, quando de suas primeiras encarnações 

no orbe, porém depois de sua Segunda ou Terceira encarnação utilizam 

a volitação muito bem. 

Muito lhes poderia dizer sobre mundos superiores, mas a lição tem 

de ser passada aos poucos para maior aproveitamento. 

Desejo sinceramente lhes agradecer a oportunidade bendita de 

trabalha junto aos irmãos Franciscanos desta casa e dizer-lhes que aqui 

encontro os primeiros idos do Cristianismo, pela simplicidade e o amor 

que envolve os tarefeiros desta seara e o Benfeitor é uma estrela 

luminosa na querida cidade de Santo André, poderoso núcleo do ABC 

Paulista. 

Interfiro em nome do Espírito Giselle Luzia Marques que insistente e 

docemente me pede lembrar esta data a sua Mãezinha Francisca e a 

todos os de sua Família, manifestando toda sua ternura e amor. 

Amados irmãos peçamos por instantes, mentalizando a paz e a 

alegria de consigo estar rogando-lhes elevadas bênçãos no promissor 

trabalho de Proclamação da Doutrina Espírita. 

Paz,  

 

Irmã Vera Cruz 


