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O bem do Corpo e da Alma
A busca pela melhora do corpo e da alma está relacionada ao bem
que praticamos.
Onde buscar essa melhora?
Em nossas ações.
Se direcionadas para o lado errado tudo resultará em erro. Assim
devemos dirigir nossos atos e pensamento para o lado certo, do bem.
Então vamos observar o grande instrutor.
Jesus sempre orientou para que façamos o bem. Entretanto se
observarmos suas ações Ele sempre fez o bem aos outros e não a si
mesmo. É assim que se pratica o bem. Nossa alma e corpo se iluminam
com a energia do bem e automaticamente nossa vida melhora. Como feito
por Jesus, que nem em suas horas mais difíceis teve questionamentos.
Todos que estão na terra estão para o crescimento e este só será
perfeito quando fizermos o bem ao próximo, este é o único meio de
evoluirmos até o Pai. Isto é o que mais necessitamos: ajudar e colaborar
ao próximo.
Este é o melhor caminho e Deus nos colocou exatamente onde
devemos estar.
Mas com a nossa sabedoria material queremos uma vida isenta de
provas, estrada larga, isto é, ganhar na loteria, grandes prêmios, sermos
milionários, inteligentes, bonitos enfim, vida fácil.
Entretanto a sabedoria divina só nos dá o que realmente
necessitamos para o crescimento espiritual. Conhecermos nossos erros é
forma de melhorarmos. Este reconhecimento é grande oportunidade de
mudarmos para melhor. As coisas boas devem ser compreendidas e
praticadas, em especial, o bem ao próximo.
Essas orientações são encontradas em vários lugares, bibliotecas,
pesquisas em geral, até mesmo na internet por computadores, mas antes
mesmo disto tudo, já eram encontradas na bíblia.
O evangelho não apregoa a morte de quem quer que seja. A morte de
alguém nunca deve ser motivo de alegria ou comemorações. Exemplo
“Muamar Cadaf”. Não nos compete julgar mas qualquer que seja o erro,
será cobrado por suas provas, como que passamos.
O evangelho nos orienta o bem. Esta é a reflexão que gostaria de
dividir com vocês. Temos que melhorar nosso interior. Emanar cada vez
mais a luz do bem.
O mundo necessita de boas energias e que bons fluídos sejam
emanados. Esta é a grande missão que temos, gostarmos das pessoas
exatamente como elas são, e não como gostaríamos que fossem.
E que Deus em sua infinita bondade e paciência nos perdoe como
sempre.
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