Mensagem do mentor no XI Encontro da União Fraternal 2015

“Era uma tarde de outono, o sol reluzia no espaço. Jesus, o Cristo, vinha com seus apóstolos seguido por uma imensa
multidão. Ao divisar um pequeno monte, ele o subiu.
Segundo os preceitos judaicos, pôs sobre os seus ombros o xale de rezar. Algo muito especial estava preparado naquela
tarde de outono, não apenas para aquelas criaturas que o seguiam, sedentas de amor e de necessidades várias. Mas,
naquela tarde, a sua mensagem iria ser passada por todo o Universo.
Os portais abriram-se. Toda a alta espiritualidade presente. Dirigentes planetários a postos, desde as furnas até o último
espaço celeste.
Espíritos em diversas posições evolutivas iriam ouvir e impregnar em seus espíritos tão tementes, muitos a Deus, e outros
tantos, tão agraciados por seus conhecimentos.
E assim como Moisés recebeu as tábuas com os dez mandamentos, o Cristo, naquela tarde de outono especial, transmitiu
a todos os espíritos ligados, de todas as formas variadas, com todos os níveis espirituais imagináveis. E ele ditou as bemaventuranças.
Vinha o Cristo reforçar tudo aquilo que Moisés já havia trazido. O amor emitido foi tão grande que, naquele dia, neste
planeta tão lindo e tão sofrido, as luzes penetraram nas furnas mais profundas. Muitos espíritos irmãos, tocados por
aquela luz, se voltaram para o Alto implorando que fossem socorridos. As equipes espirituais socorristas que ali estavam a
postos levaram dezenas de milhares de espíritos daquelas profundas furnas abismais para serem socorridos. Tamanha foi
a palavra e a virtude do Cristo a penetrar em seus espíritos e em todos os demais, não só nos presentes, meus irmãos, mas
em todas as camadas espirituais… Os anjos, ao ouvirem tal declaração de amor, cantavam, glorificando: “Aleluia…
aleluia...”.
O amor foi plantado nos corações dessa humanidade. Tarde gloriosa, irmãos.
Infelizmente não teremos nos dias atuais tal episódio, nem nas tardes de outono e muito menos nas noites de inverno,
porque a mensagem já foi passada. A mensagem tem sido trazida pelo Consolador, após o Cristo. Todos temos visto
beneméritos como Chico Xavier, que vieram para esta terra prometida, a verdadeira terra prometida, trazendo todos os

ensinamentos para que, daqui, como naquela tarde de outono, estes ensinamentos se espalhassem pelo planeta, pelo
menos.
E aqui estamos nós, amados irmãos, abrindo nossos melhores sentimentos, implorando àquele mesmo Cristo que se
lembre de nós, que olhe por nós, que nos dê mais uma oportunidade para todos que estamos neste planeta. Que nós
também possamos enxergar a luz, sentir esta energia maior penetrando em nossos espíritos, despertando aquela essência
divina tão presente em cada um de nós. Uma essência divina a pulsar em nossos espíritos, a nos chamar a atenção para
que nos abramos a todos os conhecimentos, já tão revisados pelo plano espiritual, para que despertemos antes do
inverno.
Acordem, pois, amados irmãos.”
(Mensagem recebida por Marlene Fadel)

