21 - AS VIRTUDES DO HOMEM DO TERCEIRO MILÊNIO
Caros irmãos, muito se fala da Virtude como uma das características fundamentais da raça
humana, entretanto nada ou muito pouco vem sendo aplicado em relação a ela, no
momento em que viveis no planeta Terra.
A virtude é característica fundamental de
independentemente de raça, cor, sexo ou religião.

todas as

criaturas

encarnadas,

Todos nós nascemos com ela. O tempo é que irá cristalizar ou não esse valor em cada
criatura.
Infelizmente o homem que habita o planeta atualmente se encontra como que esmagado
pelos inúmeros fatores negativos que dominam as sociedades terrestres.
Isso vem causando um processo regressivo de consequências sérias para todos os
humanos, por isso as Entidades das Correntes Espirituais Superiores vêm procurando
“alertar” a todos os irmãos que se encontram afinados conosco, para deixarem de lado os
pensamentos negativos de qualquer tipo, evitando desse modo que as mentes inferiores
“penetrem” em seus espíritos, causando toda a sorte de sofrimentos e desgraças.
As drogas são um dos elementos, os quais essas mentes inferiores têm lançado mão, com
o objetivo de destruir todo o conteúdo de virtude que a criatura encarnada possa ter,
transformando-a em um ser irracional, totalmente dependente de seus desejos e ordens.
É por esse motivo que a humanidade atual, nos quatro cantos do planeta, vem assistindo a
toda ordem de violência, assassinatos em massa, guerrilhas e guerras entre irmãos, causadas
principalmente pela falta de vigilância das criaturas em relação ao maior bem que possuem
– a fé em Deus.
Há muita preocupação das Entidades Espirituais Superiores quanto ao rumo que essa
desarmonia possa tomar entre os encarnados, daí a nossa insistência em pedir aos irmãos
vigilantes para que não se deixem levar por essa onda de negativismo, de mentiras, de
boatos, sem nenhuma consistência.
Sabemos que é preciso que haja urgente neutralização de todas essas interferências
destrutivas entre os irmãos encarnados, mas para isso é preciso uma maior participação de
todos, uma verdadeira corrente humana de Fé em Deus.
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