Vosso Balão Espiritual - Derradeira Chamada Cap. XVIII

Vosso Balão Espiritual - Derradeira Chamada Cap.
XVIII
Aqueles dos Espíritos encarnados que preferirem permanecer no gozo de uma existência terrena repleta de sensações,
prazeres e entretenimentos de toda a sorte, com o desprezo dos conselhos e ensinamentos trazidos à Terra por este
mensageiro do Senhor Jesus, poderão assim continuar a viver porque a Lei Divina do livre arbítrio lhes garante esse
sagrado direito.
Deus em seu infinito amor a todas as criaturas, não soprará uma palha sequer que possa impedir cada uma delas de
viver como quiser, porque isso constitui uma prerrogativa de todos os seres. Mas Nosso Senhor Jesus, que não vive um
único momento que não seja no objetivo do bem e da felicidade verdadeira de todos os seus guiados terrenos, deseja
ardentemente conduzi-los o mais rapidamente possível a esse objetivo, e por isso organizou e dirige a presente Grande
Cruzada de Esclarecimento iniciada e em curso por toda a superfície terrena. Felizes pois quantos puderem receber
quanto fica dito nos livros que vim grafar em vosso ambiente, e mais felizes serão ainda os que se decidirem a pô-los em
prática. Estes verão encurtada de muitos anos, séculos talvez, sua peregrinação ao longo de caminhos árduos e sombrios,
em mundos algo semelhantes a este em sua fase presente, porque não poderão voltar à Terra provavelmente nunca
mais.
Eu bem quisera poder dizer estas mesmas palavras diretamente ao ouvido espiritual de cada um dos meus queridos
irmãos encarnados, tão grande é o meu empenho em poder celebrar, com o maior numero possível, a sua feliz promoção
à merecida categoria de Espíritos de Luz, o que vale dizer, a futuros mensageiros do meigo Nazareno. Isto eu o faria de
tão bom grado, meus estimados irmãos leitores, que estou certo, de que assim conseguiria que minhas palavras
ficassem gravadas para sempre em vosso belo coração de Espíritos dedicados ao vosso próprio progresso.
Se me pronuncio desta maneira, é porque tenho examinado até hoje milhares e milhares de corações viventes
atualmente na Terra, tendo constatado a indisposição de numerosos deles em praticar aquilo que de mais útil e
conveniente a si próprios devem de fato praticar: voltarem seus pensamentos fervorosamente para o Senhor Jesus, em
nome de Qual aqui me encontro no serviço divino. Como quer que seja porém, minhas palavras jamais se perderão,
porque foram previamente impregnadas dos fluidos maravilhosos do Senhor, antes de serem grafadas no papel. E como
tudo quanto parte do Senhor Jesus traz a marca da sobrevivência a toda espécie de intempéries, acredito sinceramente
que até os céticos, os descrentes, em determinado momento se apegarão a elas como única tábua de salvação.
Façam-no, pois, sem receio, porque o seu conteúdo os conduzirá seguramente aonde encontrar um solo firme para os
receber.
Isto que aqui fica nada mais é do que o que por outras palavras ficou dito em páginas anteriores, porém se toma
necessário repetir para a melhor assimilação de cada um, tal como procede o professor para com os alunos, dizendo e
redizendo suas aulas, para que os menos aptos possam também assimilar o conteúdo de cada matéria.
Ora bem, queridos irmãos a seguir falarei de outro assunto que preparei no Alto com o objetivo de deixar convosco um
outro ensinamento da maior utilidade para cada um de vós quando os tempos chegarem. O que desejo transmitir-vos,
relaciona-se estreitamente com a preparação que deve preceder o momento de vossa partida da Terra, assim como
acontece quando no Alto vos preparais para iniciar um novo mergulho na carne. Existe ai apenas a diferença seguinte:
quando no Alto vos preparastes para mergulhar no seio materno, para uma nova reencarnação, conhecíeis perfeitamente
o momento em que isso se daria, com tempo, portanto, para a necessária preparação. Ao passo que, estando na Terra e
tendo de regressar ao Alto pela cessação da vida do vosso corpo, jamais podereis conhecer esse momento preciso,
convindo então estardes preparados para ele. E a preparação para esse momento é o que pretendo transmitir-vos aqui,
pelo desejo sincero que me anima, de que possais conhecer tudo quanto possa contribuir para o vosso maior bem e
felicidade.
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A preparação a que me refiro, e que em absoluto denominarei de preparação para a morte, porque em verdade a única
parcela de vós mesmos que deixa de existir é o vosso veículo físico, essa preparação pode ser resumida em poucas
palavras. Sabendo-se que a consciência de cada um de nós é um verdadeiro registro dos nossos atos ao longo de cada
uma de nossas vidas, nela se inscrevendo à revelia de cada um, e até mesmo contra a nossa própria vontade, tudo
quanto praticarmos conscientemente, esse registro passa a constituir um arquivo fidelíssimo de todos eles e, tal seja o
significado de cada um desses atos, poderá ajudar a evolução do ser em causa, ou então prejudicá-la se for o caso.
O que deveis fazer então, meus queridos, de par com quanto vos transmiti até aqui, é tratar de eliminar de vossa
consciência o mais rápido possível, o registro que a vosso próprio juízo não contribua para o vosso progresso, isto é, para
alcançardes a luz espiritual. Para ilustrar melhor o meu pensamento, apresentarei a seguinte imagem, que me parece
suficiente para o meu objetivo. Imaginai-vos cada um possuidor de um daqueles balões de gás carbônico que serviram
de precursores do surto imenso da aviação atual. Aqueles balões estavam presos ao solo por determinado número de
sacos de areia, os quais iam sendo desprendidos aos poucos, a fim de que o balão se elevasse no espaço. E só após o
desligamento de todos aqueles pesos, o balão conseguia alçar-se do solo e elevar-se segundo a direção das correntes
aéreas do momento. Pois meus queridos, os registros negativos que se encontram firmados na consciência de cada um
de vós, podem ser comparados a um saco de areia a pesar em vosso balão espiritual – vosso Espírito – no momento de
vossa partida da Terra. E tal seja o número e peso de cada um deles, poderá suceder que vosso Espírito – vós mesmos –
não consiga elevar-se do solo terreno em busca das paragens a que teria de ascender em situação diferente.
O que fazer então? Bem pouca coisa, ao alcance de todos os encarnados. O que deveis fazer pode ser ainda comparado
ao esforço pela subida do balão da antiguidade: desprender se possível desde agora todos os pesos ocasionados pelos
registros negativos, dos quais sereis vós próprios o juiz, e esforçar-vos para que nenhum registro dessa categoria seja
feito d’ora em diante nos arquivos de vossa consciência. Como proceder então? Da seguinte maneira: em vossos
momentos de meditação diária, procurai recordar mentalmente todos os atos de vossa vida até à data. Sempre que
topardes - permiti o termo - com algum menos bom, a vosso juízo, manifestai de pronto o vosso arrependimento em
havê-lo praticado, e em seguida entregai ao Senhor Jesus para que o anule o Senhor, desprendendo com isso um peso a
mais do vosso Espírito.
Se assim procederdes com sinceridade quanto aos atos passados, e vos empenhardes em evitar a prática de novos para
o futuro, então meus queridos eu vos asseguro desde agora que o vosso balão espiritual desferirá tão belo vôo no dia
aprazado, que todos haveis de render graças a Deus e ao Senhor Jesus, por me haver autorizado a transmitir-vos tão belo
quão útil ensinamento.

Esta mensagem é parte do livro Derradeira Chamada, da Grande Cruzada do
Esclarecimento. Conheça mais sobre o livro Derradeira Chamada.
Ditada igualmente pelo Apóstolo Thomé, obra pela qual mais uma vez é lembrado da
importância de nos religarmos a Deus Pai. São conselhos e ensinamentos espirituais com a
finalidade precípua de despertar os corações dos seus leitores para o que pode vir a suceder
aos que se conservarem à margem do divino chamamento, e para o que, de bom e
encantador, encontrarão quando tiverem a ventura de tomar conhecimento da mensagem
transmitida por Jesus Nosso Senhor, através do seu mensageiro. Todos nós deveremos
enfrentar as provas finais previstas no Novo Testamento, irmão leitor, prepare-se, habilite-se,
lendo e estudando essa magnífica obra.
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