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Caminhai, crescei e tornai-vos um
auxiliar, ao invés de
permanecerdes sempre
precisando de auxílio.
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O Universo necessita:
De pessoas que possuam discernimento.
Daqueles que são capazes de trabalhar com suas próprias mãos.
De colaboradores que são capazes de distinguir o que tem importância e o que
não tem.
Da energia mental capaz de produzir eletricidade suficiente para movimentá-lo.
Daqueles que sabem decidir por si mesmo.
Daqueles que sabem o que devem fazer.
Daqueles que querem aprender e desenvolver os conhecimentos.
Daqueles que tem boa vontade.
Daqueles que possuem fé.
***
É necessário possuir uma fé inabalável.
Fé difere muito de obediência cega.
Onde houver dúvida, existirá a vacilação, e onde houver vacilação existirá o
sofrimento.
Possuímos a intuição — dote Divino —, para nos guiar. Porém, possuímos a
inteligência para desenvolver qualidades.
Fé é conhecimento — e devemos crescer em sabedoria e compreensão.
Deus e todos os seus Emissários, estarão sempre conosco, se seguirmos as
Leis Divinas.
Deus estará conosco em todos os trabalhos altruísticos destinados a ajudar os
nossos semelhantes.
Quando O chamarmos, Ele vira, e derramará o Seu Amor e nos fortalecerá. E
poderemos prosseguir a nossa caminhada rumo a perfeição sem nos
desencorajarmos.
A fonte da força está em nossa fé, porque fé é força.
Porém, para confiar em Deus, temos que confiar em nós mesmos. É
necessário aprender a confiar em nós mesmos. Não podemos caminhar ao
sabor das opiniões e pensamentos alheios eternamente. Temos que caminhar
com as nossas próprias pernas.
Confiando em Deus e em si próprio, o homem é mais alegre, possui mais
ânimo, é mais positivo e transmite aos seus semelhantes segurança.

É necessário conseguir desenvolver completamente a nossa independência de
pensar e de agir, para que possamos com segurança discernir
cuidadosamente, antes de falar, agir ou pensar.
Quando procedemos com discernimento em todas as coisas, nunca haverá
excessos, ao contrário, a nossa vida fluirá naturalmente.
Meditemos sobre este assunto, pois Deus necessita de cada um de nós, mas é
necessário que estejamos em condições.
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