Meus amigos!
Que Nosso Senhor Jesus Cristo nos conserve o amor no
coração e a luz no cérebro, para que nossas mãos permaneçam vigilantes e diligentes no bem.
Quem assinala os dramas de aflição a emergirem da
treva nas sessões mediúnicas, percebe facilmente a importância da vida humana como estação de refazimento e
aprendizado.
Principalmente para nós, os que procuramos no Espiritismo uma porta iluminada de esperança para o acesso à
verdade, a existência na Terra se reveste de subido valor,
porque não desconhecemos os perigos da volta à retaguarda.
Sentimos de perto o martírio das criaturas desencarnadas que se deixaram arrastar pelos furacões do crime e o
tormento das almas, sem a concha física, que ainda se apegam desvairadamente à ilusão.
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Somos testemunhas de culpas e remorsos que passaram
impunes diante dos tribunais terrestres, e anotamos a Justiça Imanente, Universal e Indefectível, que confere a cada
Espírito o galardão da vitória ou o estigma da derrota, segundo as realizações que edificou para si mesmo.
Sabemos que não vale perguntar com a Ciência, menoscabando a consciência, e não ignoramos que as tragédias e
das lágrimas que fazem o inferno, nas regiões sombrias, se
originam, de maneira invariável, do sentimento desgovernado e vicioso.
Vede, pois, que em nos conchegando ao Cristo de Deus,
buscando-Lhe a inspiração para os nossos serviços e ideais,
nada mais fazemos que situar os nossos princípios no lugar
que lhes é próprio, porque a nossa Doutrina Renovadora é,
sobretudo, um roteiro de aperfeiçoamento do homem, com
a sublimação do caráter.
Entre as realidades amargas que nos visitam os templos
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RENOVEMO-NOS HOJE

Cairbar Schutel
(Vozes do Grande Além – capítulo 14 – Diversos Espíritos –
psicografia de Chico Xavier, publicado em “Reformador”
NOV/2011).

