CENTRO ESPÍRITA BENFEITOR
“Procurai, pois, primeiramente o Reino de Deus e sua justiça, e
todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não
estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã,
cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal.
(Mateus VI, V 19:21 e 26:34) ”

O Reino de Deus é as coisas relativas ao espírito eterno, toda a
moral cristã cultivada nas palavras de Jesus.
É dessas coisas do Reinado Espiritual é que tratava o Mestre
quando esteve na Terra.
A grande maioria dos homens e das mulheres, procura o seu
desenvolvimento aqui nas paragens materiais, ou seja, procuram uma
boa escola, uma faculdade, uma especialização que lhe permita ter um
trabalho mais rentável, além até de suas necessidades, esperando ter
naturalmente valores para desfrutar de uma boa casa, um automóvel e
dinheiro para viajar, ou fazer o que melhor lhe aprouver.
Mas é raro ver aquele ou aquela irmã que desde novo, larga todas
suas paixões e sonhos para procurar antes de tudo a espiritualidade, a
justiça e o bem coletivo.
Alguns começam bem, mas diante das oportunidades e das
seduções oferecidas pela vida se desvirtuam, incorrendo em outras falhas
piores, tais quais a fama, o orgulho e a tola vaidade.
Esses homens e mulheres preocupam-se mais com o dia de
amanhã, no que vão comer, beber ou vestir, e vivem como se nunca
haveriam de desencarnar.
A qualquer momento podem, pois, serem chamados para adentrar
a verdadeira vida do Espírito e outros tantos mistérios desconhecidos do
Reino de Deus.
O dia de amanhã pertencerá ao futuro e o futuro terá o seu próprio
cuidado, terá o seu próprio bem ou o mal, que colherão, segundo a
plantação que houverem feito
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