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Lei do retorno
Um tempo de angústia
 

 



Quando sobrevier um tempo de angústia e parecer que todos os
injustos estão prosperando, fique tranquilo. Mais cedo ou mais tarde, eles
cairão e o justo vencerá. Os caminhos de Javé são desconhecidos, mas são
retos e sábios, em nenhum momento ele vos abandonará embora o mundo
vos condene. Ele faz assim para que seu nome se perpetue de geração para
geração.
 

A relação planta-colheita
 

Tudo o que vós fizerdes na terra em prol do seu semelhante está sendo
escrito no livro da vida. Cada conselho, doação, desprendimento, ajuda
financeira, palavras amáveis, elogios, cooperação em obras beneficentes
entre outros é um passo para a prosperidade e felicidade. Não pense que
ajudando o outro o maior bem é para o assistido. Ao contrário, sua alma é a
mais beneficiada pelos seus atos e poderá galgar voos mais altos. Tenha a
consciência em si de que nada é de graça, o bem que colhemos hoje
plantamos no passado. Por acaso, você já viu uma casa sustentar-se sem
alicerce? Assim também acontece com cada uma de nossas ações.
 

 

Dar ou não dar a esmola?
 

Vivemos num mundo de cruel e cheio de estelionatários. É comum
muitas pessoas com boas condições financeiras pedirem esmolas a fim de
enricar, um disfarçado ato de roubo que suga o já minguado salário dos
trabalhadores. Diante desta situação corriqueira, muitos negam-se a ajudar
diante dum pedido de esmola. Esta é a melhor opção?

O melhor é analisar caso a caso, sentir a intenção da pessoa. Existem
inúmeros flagelados na rua, não tem como ajudar todo mundo, isso é
verdade. Porém, quando seu coração permitir, ajude. Mesmo que seja uma
fraude, o pecado ficará na intenção da outra pessoa. Você já fez sua parte,
contribuiu para um mundo menos desigual e mais humano. Parabéns para ti.



 

O ato de ensinar e aprender
 

Estamos num mundo de expiação e de provas, um mundo em
constante mudança. A fim de adaptar-se a este meio, encontramo-nos num
processo rico de ensino-aprendizagem que se reflete em todos os ambientes.
Aproveite esta oportunidade, absorva as coisas boas e negue as ruins para
que sua alma consiga evoluir no caminho em direção ao pai.

Seja sempre grato. Agradeça a Deus por sua família, amigos,
companheiros de jornada, mestres da vida e por todos aqueles que
acreditam em você. Retribua ao universo um pouco de sua felicidade sendo
um apóstolo do bem. Vale muito a pena.
 

 

Como agir diante duma traição
 

Tenha cuidado com as pessoas, não confie tão fácil. Os falsos amigos
não pensarão duas vezes e entregarão seu segredo diante de todos. Quando
isso ocorrer, o melhor a fazer é afastar-se e colocar as coisas em seus
devidos lugares. Se você puder e for evoluído o bastante, perdoe. O perdão
libertará sua alma do rancor e então você estará pronto para novas
experiências. Perdoar não quer dizer esquecer pois uma vez quebrada a
confiança não volta mais.

Tenha em mente a lei do retorno que é a lei mais justa de todas. Tudo
o que fizeres de mal ao outro retornará com juros para que pagues. Então
não se preocupes com o mal que te fizeram, ore por seus inimigos e Deus
agirá com justiça dando o que cada um merece.
 

Amor gera mais amor
 

Bendito seja quem experimentou o amor ou a paixão. É o sentimento
mais sublime que existe que compreende doação, renúncia, entrega,



compreensão, tolerância e desapego do material. Contudo, nem sempre
temos um sentimento correspondido pela pessoa amada e é quando ocorre a
dor e o desalento. Existe um tempo necessário para o pesar e respeite este
período. Quando sentir-se melhor, siga em frente e não se arrependa de
nada. Você amou e, como recompensa, Deus mostrará um caminho para a
outra pessoa, que ela siga seu rumo também em frente. Existe uma grande
probabilidade dela ser rejeitada por outrem para pagar o sofrimento
causado. Reinicia-se assim um ciclo vicioso, onde nunca temos a quem
amamos de verdade.
 

 

Aja em favor dos pobres, dos excluídos e dos
subordinados

 

Procure auxiliar os moradores de rua, os órfãos, as prostitutas, os
abandonados e os mal-amados. Sua recompensa será grande pois estes não
podem retribuir a sua boa vontade.

Numa empresa, escola, família e na sociedade em geral trate todos
com igualdade independente de sua classe social, religião, etnia, opção
sexual, hierarquia ou qualquer especificidade. A tolerância é uma grande
virtude para que tenhas acesso ás mais altas cortes celestes.
 

Recado Final
 

Bem, era este o recado que eu queria dar. Espero que estas poucas
linhas iluminem vosso coração e façam de ti uma pessoa melhor. Lembre-
se: Sempre é tempo de mudar e de fazer o bem. Junte-se a nós nesta
corrente do bem para um mundo melhor. Até o próximo conto.
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