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Tempos se aproximam 
aceleradamente

Estes conselhos que venho transmitir-vos
á Terra são preparados no Alto semana
após semana e em seguida submetidos á
aprovação do Senhor, mostrando-vos o
que de urgente têm de fazer em benefício
da vossa própria felicidade.
“A cada um será dado segundo as suas
obras. Àquele que tem mais ainda lhe
será dado: e àquele que não tem, serlhe-
á tirado o pouco que tem.”

 

 



Elevai constantemente o vosso
pensamento para Deus para que os
vossos actos correspondam ao mais
elevado sentido do bem da moral e da
justiça.
Os homens vivem nesta hora momentos
verdadeiramente decisivos da sua vida
planetária. Trata-se de uma evolução
prefixada á milénios pelos grandes
dirigentes planetários e que agora se
cumpre ,não apenas no solo firme da
Terra como também nos planos que lhe

 

 

são adjacentes, habitados por Espíritos
pertencentes á Terra embora
desencarnados.
Chegou o momento em que todos são
convidados a modificar para melhor o seu
modo de ser, sua maneira de viver, de
pensar e de agir enquadrando-se nos
ensinamentos de Jesus aqui deixados há
vinte longos séculos. Haveres, bens
materiais, património, fortuna não ajudam
os filhos da Terra na aquisição da sua
felicidade Espiritual.

 



Cuidai carinhosamente de vossas
crianças, dai-lhes exemplos de humildade,
honradez e fé, além da educação que em
vossas posses estiver. Rogai diariamente
ao Senhor por elas.
Irmãos meus acordai do torpor imposto
pela carne e elevai o vosso pensamento a
Nosso Senhor, que procura salvar-vos
enquanto é tempo. Despertai do sono em
que viveis mergulhados e Orai, Orai
diariamente e sempre.

 

Uma vez assimilado tudo quanto neste 
pequeno volume vos deixo, transmiti-o ao 
maior numero de amigos vossos.
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