Amados companheiros de jornada, boa tarde!
Faz-se necessário mais uma vez que nos comuniquemos convosco para
lhes direcionar as atividades.
Amigos, somos todos filhos de um Pai sábio, justo e bondoso, somos todos
irmãos e nós particularmente, integrantes de nossa família “A Caminho
da Luz”, somos um grupo heterogêneo, unidos por laços que se perdem no
tempo, em compromissos abraçados, laços fortalecidos ou rompidos, mas
que a misericórdia do Pai Maior, decidiu juntar nesta passagem para os
necessários reajustes.
Jesus ensinou que haverá mais alegria no céu por uma ovelha recuperada
do que pelas 99 já salvas. Por isso, meditando nesta passagem do Mestre
amigo, venho hoje falar-vos, pois ovelhas há que estão se desgarrando de
nosso aprisco.
Nós, como seguidores de um Mestre de amor infinito e conhecedores da
lei do livre arbítrio que o Pai nos outorga, sabemos que não podemos
interferir nas escolhas de nenhum de nossos amados que hoje se abrigam
sob nossa tutela espiritual, porém, nosso coração amoroso deseja
ardentemente que não haja dispersão, que os anos gastos em direcionar
providências para que a família “A Caminho da Luz” se reunisse, não se
percam no vazio deixado pelas angústias do momento.
Por isso , venho hoje humildemente pedir a todos vós, trabalhadores,
alunos e frequentadores de nossa casa amada, que se lembrem de que nós
trabalhadores do Cristo vivendo no mais além, somos vossos irmãos de
coração e velamos por vós em todos os momentos e estamos sempre
prontos a atendê-los quando assim se faz necessário.
A oração é o fio condutor que nos liga e nos mantém sustentados nas mãos
de Deus.
Que não haja entre vós pendores em nos chamar quando sentirem que as
forças vos faltam.
Estamos a postos, já vos disse!
Desde o início desse isolamento, emissários do alto nos visitam e de esferas
superiores, milhares de irmãos nossos tem vindo engrossar as fileiras das
equipes socorristas para que não haja um só coração em desalento por
falta de auxílio na Terra.
Irmãos, a hora é crítica, mas é preciso não ouvir as sugestões inferiores.

A casa material precisa ainda atender a César porque a matéria pertence
a Cesar, portanto as portas só se abrirão quando Cesar permitir e novas
diretrizes sejam a nós dadas para que as repassemos a vós.
Por ora, pedimos que estejam presentes nas lives, pois nós estamos e
acompanhamos cada um em seu lar nas vibrações. Oferecendo os recursos
não só para o bem estar, mas também para o equilíbrio mediúnico dos
trabalhadores.
Trabalhadores, alunos, estejam presentes nos horários de estudo, pois nós
estaremos orientando cada expositor e trabalhando cada aluno e cada
trabalhador, acionando as áreas cognitivas para melhor absorção dos
temas.
Amigos, em suma, o que quero lhes dizer é que jamais houve
distanciamento entre nós. Estamos unidos num ideal maior.
O farol “A Caminho da Luz” segue girando, envolvendo a todos, mas nossa
embarcação não pode ainda encontrar porto seguro para atracar.
Afloramentos rochosos traiçoeiros despontam à flor d’água nos
mostrando que forçar o desembarque seria por a nau a pique. E nosso
timoneiro não deseja isso!
Ele é todo amor, todo bondade e por isso permite que eu, como presidente
espiritual de nossa casa, me utilize do aparelho mediúnico que me serve,
para destilar nessas linhas meu cuidado de irmão a todos vós.
Avante, sem medo! A tecnologia é como o sábado nas palavras de Jesus:
Foi feita para o homem! E graças damos ao Pai Maior que nos permite
dela usufruir nesta hora decisiva.
Conto, do fudo do meu coração, com a compreensão, adesão e colaboração
de todos para que estejam presentes nos recursos que temos disponíveis,
pois neles poderão encontrar-nos a velar por vós!
Com amor, confiança e gratidão,
Luizinho
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