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Os Espíritos Superiores encarnam em locais e situações minuciosamente
elaborados, de forma a contribuírem para o Progresso material, mas,
sobretudo, para o desenvolvimento espiritual da humanidade, ora nascendo em
centros populacionais ultracivilizados, ora em regiões onde a carência material,
intelectual e moral são extremas.
Se pudéssemos ter acesso a esses planejamentos, constataríamos a presença
deles nos pontos mais inimagináveis do planeta e até muito próximos de onde
vivemos.
A visão macroscópica desses Luminares e o nível de dedicação que os
caracteriza na Causa de Jesus os faz suportar alegremente os maiores
sacrifícios, como se não pertencessem mais à espécie humana, que, na sua
imensa maioria, ainda pensa e vive apenas em função dos próprios interesses
materiais e, no máximo, enxerga seus entes queridos.
Realmente, o nível ético-moral da nossa humanidade, no geral, é muito inferior,
fazendo com que ainda muitos de nós se movimente para a Frente e para Cima
mais pela Dor do que pelo Amor.
A luta pela sobrevivência material ocupa sobremaneira a mente de grande
parte dos nossos irmãos e irmãs em humanidade, isso sem contar aqueles que
sequer despertaram para o trabalho, preferindo viver de rendas, de tentativas
de ficar ricos através das loterias, dos que adotam profissões de moralidade
questionável e assim por diante.
Manter a si próprio e à família às custas do trabalho honesto e, ao mesmo
tempo, dedicar-se ao Bem da humanidade, representa um sinal de expressivo
progresso espiritual.
Devemos incentivar as pessoas em geral a procederem dessa forma, levandoas ao cumprimento espontâneo dos seus deveres tanto familiares,
profissionais, sociais como também de fraternidade universal.
Despertar as pessoas para o Bem é um dever que nos compete, pois, sem a
mudança de mentalidade para melhor, não há como solucionarem-se os
problemas individuais e coletivos, que se resumem no cumprimento da Lei de
Amor a Deus, a si próprio e ao próximo.
Como realizarmos essa “propaganda” é uma questão que compete a cada um
idealizar e concretizar, através de estratégias adequadas ao meio onde se vive.
Hoje em dia temos os recursos avançados da Internet, que nos permitem a
comunicação quase instantânea com aqueles que se encontram fisicamente
distantes em milhares de quilômetros, mas, sobretudo, temos o contato pessoal
com dezenas ou centenas de irmãos e irmãs em humanidade, que podemos
influenciar pela palavra, mas, sobretudo, pela exemplificação das virtudes da
humildade, desapego e simplicidade.

Essas qualidades morais se tornam visíveis e facilmente identificáveis naqueles
que as conquistaram e marcam profundamente as pessoas que com eles
convivem, mesmo que essas últimas não as adotem de imediato: são
sementes plantadas no psiquismo dos nossos semelhantes, que brotarão
seguramente quando estiverem preparados para tanto.
Se é verdade que os Espíritos Superiores reencarnam sempre com sucesso
total em seus planos previamente delineados ainda no mundo espiritual, nós
podemos contribuir, apesar de em escala muito menor, para mudar o mundo,
através da melhoria intelecto-moral de algumas pessoas.
Sejamos daqueles que compõem o rol dos que vivem encarnações bem
sucedidas, pois já estamos em condições de assim proceder e conquistar a paz
interior, que representa o troféu que a própria consciência nos outorga e que
faz a luz interior extrapolar os limites do corpo e brilhar como verdadeiro sol em
escala compatível com nossas limitações de Espíritos iniciantes mas bem
intencionados.
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