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Todos nós já ouvimos falar do mundo da ilusão. As propagandas por
todos os lados cuidam disso, iludindo e as pessoas vivem a ilusão do consumo
e o consumo da ilusão.
Existe também uma outra ilusão que às vezes a gente cai, que é a de
achar que o mundo da matéria é o mundo da ilusão. Somos da matéria, criamos
filhos de carne e osso , construímos nossa Igreja de madeira e barro. Do pó
viemos e ao pó retornaremos. A matéria é perecível e mortal mas não o
espírito. Entretanto, e por isso mesmo, devemos dar a ela sua devida
importância e cuidado. A ilusão é achar que só existe o mundo da matéria ou
que êle é o mais importante. Somos energia espiritual condensada em matéria,
somos criaturas do Criador.
Não adianta combater o mundo da ilusão, que é considerar o apego a
matéria, negando a importância da matéria. Seria negar toda a obra da natureza
realizada pelo Criador. Esta é a ilusão da ilusão.
Somos responsáveis pelas nossas escolhas e realizações. O ser humano é
capaz de realizar dos atos mais grandiosos aos mais vis e mesquinhos. Cabe a
nós o livre arbítrio do bem ou do mal. Por sermos capazes de realizar é que
tanto somos protegidos pelos anjos da guarda, quanto somos testados pela
tentação do demônio desagregador. Este é o verdadeiro “Você decide”.
É nossa própria responsabilidade cuidar de nosso lar , tanto o material
quanto o espiritual. Assim, cuidamos do que entra em nossa casa, de nossa
alimentação, de limparmos , arejarmos e nos sentirmos bem. A construção
deste templo se dá todo o tempo. A nossa Igreja também depende de nós.
É muito bom podermos aqui receber e compartilhar com tantas pessoas.
A nossa luz se multiplica como uma vela ,que ao iluminar outra não diminui sua
chama. A nossa doação em nome do Bem Maior se multiplicará.
Todos de alguma forma, com o seu quinhão , podem contribuir.
Precisamos discutir isto abertamente criando várias formas de contribuição.
Receber a Luz Divina para repartir esta é a nossa missão. Repartir é uma ação
solidária, pois a verdadeira prosperidade é coletiva. A matéria é importante
pois abriga o Espírito, nossa Igreja é o nosso abrigo espiritual para nos
desenvolvermos, é nossa missão protegê-la e desenvolvê-la. Diga presente a
esta convocação.

