PORQUE NÃO DEVEMOS MALTRATAR OS ANIMAIS

Por Balbino Amaral Filho- 23/01/2014.

“No semblante de um animal que não fala, há todo um
discurso que só um espírito sábio é capaz de entender”.
(Provérbio Indiano)
Tudo evolui no Universo Divino, e um dos fatores de
extrema importância é a evolução no amor!
Imaginem meus queridos irmãos, se vivêssemos em um
mundo onde não haveriam as oportunidades. Não teríamos
oportunidades para nada, ficaríamos perdidos no ego
centrismo!Não teríamos também contato com a natureza, e
por falar na natureza, observamos o quanto hoje ela nos faz
falta!
Somos Espíritos necessitados de oportunidades, e uma das
oportunidades mais importantes, é amar tudo o que nos
cerca principalmente, o reino magnífico dos animais!
Achamos, por sermos muito inteligentes, sermos portadores
já da capacidade indispensável na vida, da lealdade, da
simplicidade e da perseverança, em lutarmos com afinco,
por aquilo que nos traz a certeza da nossa sobrevivência na
vida, a consciência das coisas simples em nossos caminhos,
que nos servem de exemplos de viver bem, nas trajetórias
da vida.
Se ficamos tristes, às vezes até apagados, queremos logo
fugir através das revoltas, da depressão, nos sentimos
doentes e fracos!Vamos para casa e a primeira coisa que
fazemos é deitarmos, se não estivermos já
hospitalizados!Dormindo, iremos esquecer as nossas
mágoas!
Mas logo de manhã, não prestamos atenção na obra prima
da natureza, o canto dos pássaros, que vêem até a nossa
janela, trazendo-nos sua melodia com seus lindos cânticos.
Temos o amigo de sempre, o nosso cão, ou o nosso gatinho,
fieis que ao perceberem a nossa presença demonstram logo

o contentamento, de estarem ao nosso lado naquele
momento.
Poderia estar ali sozinho, sem ninguém a meu lado, triste
cabisbaixo!Mas sou feliz por ter o meu cão amigo!
Existem muitas espécies de animais, que nos irradiam suas
belezas, que nos chamam atenção, e ao mesmo tempo
sofrem em nossas mãos, com trabalhos pesados!Se não
cumprirem o nosso objetivo, ou os nossos gostos, serão
castigados e até sacrificados. Os nossos irmãozinhos,
porque não?Os cavalos, que nos servem de montarias, e até
trabalhos, onde não existem limites para o seu cansaço. As
baleias, os maravilhosos golfinhos!E os animais que são
levados aos sacrifícios? Servindo os seus corpos para a
nossa alimentação!E mesmo assim não os entendemos, são
inferiores as nossas forças humanas!Por isso recebemos a
denominação de maiores predadores da natureza, e olhe
que somos “seres inteligentes”!
Mas se observarmos profundamente, nós que pretendemos
evoluir, a grande misericórdia Divina para conosco, colocanos na presença destes seres viventes, os nossos queridos
irmãos os animais!
Tudo é amor nas obras do Criador!Se eles foram colocados
do nosso lado, é para nos mostrar que além de precisarem
do nosso afeto e carinho, estão aqui neste mundo evoluindo
através do seu Princípio Inteligente, ainda rudimentar,
necessitando, portanto do nosso amparo, da nossa ajuda
constante, pois eles, fantasticamente nos retribuem com
seus carinhos, são fiéis até a morte!Existem histórias de
cães que ficam sobre os túmulos de seus antigos
donos!Existem histórias de nos defenderem contra
ataques!E os cães que acompanham os cegos?Que
socorrem, localizando os sobreviventes nas imensas
calamidades?
O que explica tudo isso?O porquê deste carinho tão precioso
na vida humana!
Se eles estão hoje aqui conosco neste plano físico, e
também muitos deles no mundo extra físico, tenham a
certeza, existem porque são luzes a serem despertadas no
caminho evolutivo do amor, nos auxiliando a
compreendermos a nossa verdadeira função, como seres
inteligentes que devem respeitar todos os seres viventes

das obras infinitas do Pai.
Muita paz e luz a todos!
Balbino Amaral Filho

