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Quando a semente é encerrada no solo, aparentemente sepultada para
sempre, se pudesse falar, reclamaria da perda do contato com a atmosfera e a
luz solar, mas, na verdade, uma tendência misteriosa para subir em direção à
superfície a faz transformar-se em uma estrutura diferente, que, depois de
romper os obstáculos que a distanciavam do contato com aquelas fontes de
energia, passa a crescer em progressão geométrica até tornar-se a poderosa
árvore, que pode chegar a dezenas de metros de altura e cujo tronco muitas
vezes atinge um diâmetro que assombra os leigos em Biologia.
Assim acontece igualmente com os seres humanos: um Tropismo Divino
Irresistível os conduz insensivelmente para a Verdade, esta que, como Jesus
afirmou, liberta.
Mesmo quando voltado para o egoísmo mais acendrado, o orgulho doentio e a
vaidade irracional, desviando-se, em alguns casos para os grandes ou
pequenos crimes, cada ser humano é atraído para o Pai Criador, até que um
dia se descobre Seu filho e passa a ser instrumento consciente do Progresso.
A “estrada de Damasco” de cada um só é conhecida pelo Pai.
Como somos todos os habitantes da Terra, mundo de provas e
expiações, egressos das vivências de “filho pródigo”, não devemos
estigmatizar aqueles e aquelas que ainda estão vivendo longe da Casa
Paterna, pois a hora do seu Retorno pode estar muito mais próxima do que
imaginamos.
Alguns deles transitam pelas sendas da Ciência, outros da Economia ou da
Política, outros da Arte ou da Religião e outros vivem na ociosidade declarada
ou disfarçada, confundindo ideias divinas com o barro das próprias
imperfeições, mas o mínimo contato com a Luz, por pequeno que seja, lhes
clareará a consciência e os impulsionará irresistivelmente para a Claridade
Absoluta.
Pessoas desviadas do caminho da normalidade de conduta, viciosas, aqueles
e aquelas aparentemente perdidos para o Bem, o Pai tem uma solução
diferente para cada uma delas, mas podemos ajudá-las através da
exemplificação paciente, que representará o pequenino foco de Luz posta à
sua frente e o roteiro da estrutura vegetal rumo à superfície.
O Pai utiliza umas criaturas para encaminhar as outras.
Muitos Espíritos evoluídos orientam a humanidade, todavia os principiantes
podem servir de modelo para seus iguais, tal qual Ananias orientando Saulo,
recém despertado para a Luz.
Não precisamos nos santificar primeiro para iniciarmos a ajuda aos que
bordejam pelos precipícios morais.
O Espírito Emmanuel dizia que “com uma semana de Evangelho já podemos
realizar alguma coisa em benefício da edificação alheia”.

Iniciemos “aqui e agora” esse trabalho de auxiliar indistintamente na Causa do
Bem!
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