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Quando se afirma “a quem muito é dado muito será pedido” normalmente pretende-se alertar as pessoas
para que cumpram seus deveres, sendo tidas como mais responsáveis perante a Justiça Divina e a
própria consciência aquelas que detêm maior quantidade de conhecimento das Leis Divinas.
A responsabilidade de cada um, na verdade, é medida pela sua sintonia com Deus. Assim é que Jesus,
Modelo de Perfeição para os habitantes da Terra, é detentor de uma responsabilidade inimaginável para
nós, que estamos bilhões de anos abaixo em termos de evolução.
Analisar as atitudes alheias representa uma temeridade, pois não temos condições de aquilatar o grau
evolutivo das demais pessoas. Aliás, não conhecemos perfeitamente nem a nós próprios…
O Espírito Emmanuel dizia que qualquer adepto que tenha uma semana de Evangelho já pode realizar
alguma coisa, significando que o adiamento das realizações no Bem não se justificam.
Quanto a nós mesmos, podemos ter certeza de que quanto mais vamos conhecendo as Leis Divinas, que
se nos revelam pelo estudo das obras especializadas e pelas revelações através da mediunidade nossa
ou alheia, aumenta nosso compromisso de enxergar em todas as criaturas nossos irmãos e irmãs em
humanidade e agir conforme essa noção.
As justificativas que antes utilizávamos para deixar de servir, mantermo-nos frios diante dos sofrimentos
alheios e outras formas de escapismo não mais aplacarão a nossa consciência, que se torna inexorável.
O acréscimo de deveres não significa um peso a mais para a nossa existência, mas sim a libertação
gradativa das amarras do primitivismo, que nos caracterizava.
Feliz é quem se liberta da ignorância, conhecendo a Verdade, e a aplica no seu dia a dia, em todas as
circunstâncias da vida. Até por pensamento podemos fazer o bem a nós próprios e aos outros.
Quem pretende repousar, ficar livre de provas e testes estará sempre entediado, aborrecido, frente às
revelações mais avançadas, mas quem se sente feliz em mais conhecer para melhor servir estará
ficando, pelo pensamento, cada vez mais próximo de Deus.
Há pessoas tão evoluídas que cada minuto de sua vida significa uma verdadeira bênção mesmo quando
estão em silêncio, pois sua alma vibra Amor, enquanto que há outras pessoas, ainda apegadas aos
interesses puramente pessoais, que passam os dias e os anos inutilmente ou até semeando nocividades.
O tempo pode ser contado com boa ou com má vontade: no primeiro caso é uma preciosidade para quem
pensa, sente e age no Bem e um verdadeiro pântano perigoso para aqueles que sintonizam no Mal.
Alertemo-nos quanto ao que estamos fazendo da nossa vida!
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