Mensagem recebida pela médium Sra. Ledir na Frapel em 07/06/2016.
Somos todos filhos desta Luz que nos criou, que nos abastece e nos evolui. Cada ser
tem o seu espaço de expansão , nos interligamos pela nossa energia e pela nossa
emissão de exteriorizar todos os nossos comportamentos, nos entrelaçamos pelo
sentimento, ação e evolução.
Estamos irmanados sob o mesmo teto Divino, recebendo todo o potencial de energia
necessária para que possamos crescer se expandir e ter a consciência fragmentaria do
todo. Evoluímos sim gradativamente conforme os nossos atos, conquista sacrifícios e
estágios reencarnatorios.
O Pai Supremo é o grande doador do todo, nada está fora do Seu potencial energético,
nada se cria sem a Sua união, nada se transforma sem a Sua intervenção magnânima.
O globo terráqueo no momento sob a Égide do amado Cordeiro, está sendo preparado
para subir na hierarquia dos mundos, fazendo a separação do que já não é compatível
com o seu teor da luz, e trazendo a terra novos irmãos mais evoluídos que com
aqueles que permanecerem na terra formarão a grande humanidade do futuro.
Olhemos o mundo na presente hora e façamos a nossa análise precária. Se existe uma
lei maior que nos rege, se existe a evolução do homem comum, se existe o
crescimento dos planos, o que então podemos observar no momento presente? O
caos improdutivo ou a limpeza necessária para o crescimento de todo o nosso sistema
solar.
Coloquemos a nossa visão um pouco mais além e poderemos visualizar a presença da
Luz nos momentos importantes do planeta. O ar que respiramos, o nascimento de
tantos seres, o conhecimento sendo assimilado com mais nitidez através da
mediunidade evangélica.
Será que Deus nosso Pai está ausente de tudo isso? Dos acontecimentos presente?
Será que a nossa casa planetária não tem um percurso enorme ainda a percorrer?
Sintamos no coração o apelo Divino do Amado Mestre a nos concitar ao amor, a
fraternidade e ao conhecimento superior. Façamos o melhor sempre, não
esmoreçamos em momento nenhum, somos amparados pela lei maior e por milhares
de seres angélicos que acompanham o nosso caminho evolutivo.
Amem, perdoem, esqueçam magoas ou ódios, façam a vossa parte como
trabalhadores do bem maior, e que vossos espíritos possam sentir a presença do
Grande Benfeitor Divino a vos dizer: "Nada temam , o meu julgo é suave, sigam a
estrada da verdadeira caridade. Estou com todos".
Salve o Grande Sol de Orion.

