Amar a Deus

Imaginemos tudo o que nos envolve, o AR, o Mar, A Terra, enfim, toda a Criação, sem O
Amor, como seria?

Amor é Vida. Sem o Amor de Deus por sua criação, nada seríamos, o Amor de Deus a tudo
Vitaliza, proporciona e impulsiona o progresso.

Assim, todas as coisas e todas as criaturas, estão envolvidas neste Amor, e nós também.

Agora, imaginemos que bom seria se nós, que somos criaturas deste Amor, conseguíssemos
envolver nossos próximos no mesmo Amor.

Jesus, O excelso Mensageiro, nos trouxe seu testemunho, contido no Evangelho, mostrou-nos
sua compreensão sobre esse Amor que o envolve por inteiro. Transcendendo assim, o EU
próprio para preocupar-se com o próximo.

Em todos os seus caminhos, sempre buscou praticar o Amor como um Hino, renovando,
acariciando, apoiando, ensinando, levantando, afagando espíritos caídos em suas transviadas
experiências carnais.

Na vida, seja na Terra ou em outros planetas, tudo está manifesto no Amor.

Jesus, nos legou a maior expressão desse Amor, quando disse-nos: &quot;Amas o teu
próximo como a ti mesmo&quot;, criando um grande vínculo de um amor que a tudo envolve,
partindo de nós mesmos, como portadores e reais condutores desse amor para com os outros.
Mas a natureza não dá saltos, nos proporcionando aprender com o nosso egoísmo a encontrar
também desamor, visualizando assim, a importância do Amor verdadeiro.

Por isso, nos soa imperiosa a questão: Como podemos amar a Deus e ao próximo, não?
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Dilata, as tuas expressões íntimas, dirigindo tua própria vida para o bem, e não te preocupes
com a &quot;vitória&quot; mentirosa do mal.

Amemos, doemo-nos, verdadeiramente do modo como queremos ser amados, esquecendo da
partícula negativista implementada pelo homem, com medo de amar e praticar o erro, no
mandamento de Jesus: Não fazer ao próximo aquilo que não queres para ti. A princípio nos
parece verdadeira, mas, pensando fielmente na passagem do Cristo na terra, vamos ver que
além de não fazer o mal, praticou sem medo o bem, analisando acima de tudo a liberdade de
cada um.

Cabe-nos então, amar como pudermos, amar - respeitando, amar - compreendendo, amar orientando, amar - atendendo, amar - perdoando, amar - colaborando, amar - trabalhando,
amar - ouvindo, amar - orando, amar - pensando, amar - calando, sem nos impressionar com
as transitórias experiências do primitivismo e da barbárie ainda existentes na Terra. Tirando,
de uma vez o negativismo da partícula &quot;Não&quot;, de nossas realizações, para não
tolher assim, nosso progresso redentor.

Não façamos uma figura de Deus no próximo, materializando assim, a Divindade, mas,
visualizemos no próximo uma criatura que promana também de Deus.

Amemos, portanto, pelo caminho quanto possamos, plantas, animais, homens, e somente
assim, nos descobriremos um dia amando a Deus.

Deus ajuda as criaturas através das Criaturas!!!
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