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Quando Jesus afirmou: “Eu e o Pai somos Um” estava querendo nos mostrar que cada criatura é um
“canal” de comunicação entre Deus e a Criação. É Evidente que o Pai não precisa de umas criaturas para
sustentar as demais, mas emite Sua Energia Vital através de todas elas, interligando-as, pois que, como
Pai Amoroso, quer a união de todos.
Somos produtos do Pensamento Criador de Deus: por isso existimos e Sua Energia Vital nos mantém
vivos, evoluindo à medida que nos tornamos mais sintonizados com Sua Mente Realizadora.
Quando o ser humano centraliza sua atenção nos interesses materiais ou até quando se preocupa, de
forma egoística, com seus próprios interesses intelecto-morais, sem incluir nos seus projetos as outras
criaturas, deixa de receber os influxos mais aperfeiçoados da Mente Divina.
Deus cobra uma única coisa de Seus filhos: que sejam solidários, pois Ele é o Amor Máximo e traçou
como Regra Universal o Amor entre as criaturas. Fora dessa rota não se chega a lugar nenhum que não
seja o vazio interior.
Marlene Nobre afirma, em um de seus livros, que a aura de Francisco Cândido Xavier abrangia um
diâmetro de 10 metros. Imagine-se a de Jesus, que abarcaria uma extensão de muitos quilômetros!
À medida que permitimos passar por nós o Amor Divino, que flui em direção às outras criaturas, iluminase nosso interior e nossa aura cresce em extensão e luariza-se em cores até o ponto de nos
transformarmos em Espíritos de Luz.
Os Luminares da Espiritualidade não fazem o que lhes apraz, mas cumprem seus deveres, os quais são
ditados pela consciência, que reflete as intuições provindas da Mente Divina.
Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e outros Espíritos de elevado
nível espiritual são canais das Idealizações Divinas, somente suplantados pela translucidez e fidelidade
do próprio Divino Mestre na veiculação da Vontade do Pai.
Cada um de nós é filho dileto de Deus, bastando adequar-se ao padrão de “canal fiel” do Pai.
Vejamos os bons resultados na mudança da nossa vida para melhor.
Ninguém está excluído dessa Felicidade de ser veículo de Deus: basta dar o primeiro passo, que os
demais se sucederão com um esforço cada vez menor, pela própria força da habitualidade.
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