“Na Terra tereis tribulações, mas tende bom ânimo, pois Eu venci
o mundo!”

Neste versículo do “Novo Testamento”, nesta fala de Jesus,
estão contidos os alertas que precisamos ter em mente no
momento atual.
Meus queridos, o Ano Novo ini9ciou-se carregado de
esperanças para cada um de vocês, mas o que temos, passados 23
dias de 2021?
Apenas apreensões, lamentos, a sombra do medo
espreitando-lhes os pensamentos, a incerteza carregando vossos
corações.
E como seria diferente?
Ver diariamente irmãos queridos vivendo a aflição do
contágio, do adoecimento e da morte, vos assusta com certeza.
Ver a dor de companheiros despedindo-se de entes amados
sem oferecer-lhes o abraço amigo, nem a prece consoladora no
funeral, certamente enegrece os corações.
Ver números, ouvir notícias, afligir-se com as medidas
tomadas pelas autoridades responsáveis obedecendo mais a
Mamon que a Deus, revolta o senso comum.
Por isso tudo e muito mais, vê-los hoje de alma opressa e
coração ferido, nos entristece, mas nos faz elevar o pensamento
cheio de compaixão ao Pai Generoso, rogando que não lhes falte a
certeza de que, se estão hoje no “Vale da Sombra e da Morte”, não
lhes falta o “cajado” protetor e a “vara” condutora a guiar-vos
nessa grave hora do planeta em transição.
Quisera vir lhes dizer que amanhã novo sol brilhará e tudo
terá passado, mas não posso.

Hoje tenho um pouco mais de entendimento da relação
tempo, espaço, emoção, sentimento. E vejo de perto as diferenças
do tempo de Deus e do tempo dos homens.
Dias, semanas, meses, anos, apenas marcos terrenos que
norteiam vossos dias de compromissos materiais.
Mas o tempo de Deus é o Eterno, sem começo e sem fim.
Difícil de apreender o conceito, quando se está encerrado na
matéria, mas estando livre na espiritualidade podemos ver um
tanto mais e por isso posso lhes assegurar que se se mantiverem
ansiosos pelo tempo da matéria, sofrerão muito mais. É preciso
confiar no Pai e aceitar o Tempo de Deus!
Um dia, um homem ouviu da boca de Jesus o pedido: Francisco, reconstrói a minha igreja! – E ele foi e com pedras e
mãos nuas esfalfou-se reerguendo pequena capela em ruínas. Mas
depois de anos de trabalho, compreendeu de qual igreja o Senhor
lhe falara.
Hoje cada um de nós tem recebido diariamente o mesmo
pedido de Jesus. Mas, se Francisco precisava reconstruí-la na
alma de cada ser, a nós o pedido é mais leve: Jesus está nos
pedindo para reconstruí-la em nós mesmos.
Não mais um encarregado da reconstrução, mas cada um
encarregado de sua própria obra.
É isso, meus filhos, chegamos ao “Tempo de Deus” em que
Jesus precisa ter morada na igreja de cada coração.
Um vírus, uma bomba, uma catástrofe coletiva? São
ferramentas do Pai, para que tenhamos ouvidos atentos ao pedido
de Jesus e iniciemos a limpeza do terreno da alma, façamos os
alicerces no coração e reconstruamos o edifício do amor em nós.
Amados, meu coração de mãe se aflige e ternamente deseja
embalar-lhes nos braços, ao ver-lhes as lágrimas, as aflições. Mas,
também sou a mãe que já aprendeu que, por vezes a dor da

experiência é mestra valiosa, por isso vos peço, sejam corajosos,
não se apeguem à matéria!
Nossa casa, nosso A Caminho da Luz, não é uma construção,
nem um lugar. É onde estivermos, é onde nos ligarmos a Jesus.
Fazer deste tempo de distanciamento apenas um ensaio para
o retorno só lhes traz ansiedade, angústia e aflição. Vivam cada
dia como ensinou Jesus: “A cada dia basta o seu mal!”
Não está nas mãos dos homens, dos médicos, dos cientistas
nem dos governantes o fim deste momento de transição. Ele
pertence a Deus, ao “Tempo de Deus”.
É preciso continuar nossas atividades virtuais com todo
empenho e tentar atingir cada vez mais corações.
Nós trabalhamos junto com vocês. Jamais duvidem! Estudos,
aulas, lives, eventos especiais, e vamos seguindo meus amados,
com fé, coragem, paciência e todas as virtudes que já
aprenderam.
Dessa forma construirão mais rápido suas igrejas interiores.
Meus amados, foi me permitido hoje esta mensagem, onde
lhes trago, meu amor, meu carinho, mas sobretudo minha
confiança em que nosso A Caminho da Luz, arduamente
construído na matéria, senta bases sólidas nas vossas almas,
portanto minha gratidão e amor eterno por cada um de vós só
pode lhes dizer: - Vivam o hoje! Reconstruam a Igreja de Jesus nos
vossos corações e continuem A Caminho da Luz nas vossas noites
de descanso, onde certamente me encontrarão de braços abertos
para ampará-los e conversarmos amorosamente como no
passado.
Com imenso amor, vossa mãe de coração,
Marlene
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