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ABERTURA OU INTRODUÇÃO
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Prezado Sr. Presidente!
Amados Irmãos!
Respeitáveis Irmãs!
C

Que a PAZ esteja sempre conosco...
Quis o Altíssimo que nos
encontrássemos aqui, nesta memorável
noite, para então abordarmos este tema
mais que importante. Cujo tema eu vou
dividir em três partes:
O Desejo de Paz...
A Paz Interior...
A Paz Coletiva...
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Cruzada Espírita dos Militares da Aeronáutica.
Vila Asas / Lagoa Santa – MG.
Presidente em exercício: Sgto. Teixeira ( ... )

Um Grande Confrade que me convidou e
fez a devida indicação ao Grupo.
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Término: 20:55
Duração: 50 minutos ininterruptos...

.........................................................................................

Público: 11 Irmãos e suas respectivas esposas.
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Irmãos... o que é a vida... senão um árduo combate
entre o Bem e o Mal; uma incansável procura ou
uma surpreendente caminhada em busca do
verdadeiro amor, da Paz, de verdade absoluta,
da sabedoria e da felicidade real...
A vida é tudo isso e muito mais.
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A Paz é irmã gêmea do Amor! A gente deve saber
desejá-la ou lutar por ela quando preciso for. Pois
de nada adiantar-me-ia desejar a Paz se eu não
amasse meus irmãos... se eu não praticasse o
Bem... se eu não respeitasse as leis que regem
nossas vidas em todos os pontos do universo.
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Aquele que não pode fruir a Paz não é feliz.
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Porque onde habita “Dukka” (a desarmonia)
não impera o Amor Real, que é a base da
felicidade realizadora. A real felicidade é
um estado de espírito que depende da
Paz Interior ; e todo esforço visando à
manutenção pacífica das relações
humanas é um ato digno de louvor.
O homem de bem que fundamenta sua
vida no amor... faz da Paz o seu supremo
objetivo aqui na terra.
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É maravilhoso ver quaisquer seres em harmonia!
Lamentável é que tal visão dificilmente aconteça;
devido ao clima de incompreensão, que influencia
negativamente todos os povos, e às nossas
fraquezas humanas. Se ainda habitamos o
planeta TERRA é porque somos ainda
imperfeitos – porém, não estamos perdidos:
“Somos Perfectíveis”.
E querendo empreender a busca da “Perfeição e
do Poder Interior”... façamos por estabelecer a Paz,
servindo-nos de todos os meios concretos para
mantê-la.
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As iniquidades mundanas é que geram a “Guerra”;
o Ódio, o Egoísmo, o Orgulho, a Ambição negativa,
os Fanatismos políticos e religiosos, os Preconceitos
absurdos ou a inadaptação à Lei e à Sociedade, tudo
isso, forças latentes na mesquinhez humana, são
geratrizes da “Guerra”. A guerra é uma situação
calamitosa provocada pelos homens que subestimam
a Paz e desconhecem o valor essencial de “um
simples ato de amor”... e por estarmos sujeitos
ao envolvimento de tal situação é preciso que
comunguemos com os mesmos ideais de
Amor e Paz, o que nos conduzirá
à “Harmonia”.
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Se aspirarmos realmente a “Harmonia Universal”
entres todos os seres viventes, seremos conduzidos
à Paz... esse “Supremo Ideal”, essa inestimável
força que vai promover uma evolução global,
num processo dinâmico, numa vida plena
de amor...
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Mas temos muito o que falar sobre um outro
aspecto da Paz:
11

“A Tranquilidade Interior de cada um”.

É na união essencial do ser com o
“Suprema Inteligência Universal" que
se estabelece “a Paz Interior” e que
nasce “o Verdadeiro Amor”.
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Conheço pessoas riquíssimas que dariam
urgentemente tudo o quanto possuem em
troca de uma hora de “Paz Interior” ou
por um só momento de “Amor Real” –
e às vezes até mesmo por
“uma palavra amiga”...
Sabem por quê? é que nem todo ouro,
prata ou cobre existente sobre o nosso
globo terrestre poderá pagar o preço
da Real Felicidade; se ela é um
“Bem Essencial”, um estado de
espírito onde comungamos na
Paz e no Amor...
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De nada importa o “$”, os bens materiais, o luxo e a
opulência, se não estamos interiormente tranquilos.
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Não ha um bem que possa superar a envolvente
sensação de estarmos conscientemente tranquilos...
alegres.... em Paz com o “TUDO” e com todos.
É tão sublime e maravilhosa a Paz! Se todos
buscassem-na com real determinação, seria
este mundo um só país – uma só comunidade.
Irmãos! Concentrai vossas vontades no louvável
sentido de propagar o Amor Real e assim
estabeleceremos a “Paz Coletiva”.
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Para ser feliz não basta simplesmente existir
ou mesmo praticar o Bem sem senti-lo no fundo
do coração, no âmago do ser... Todo bem deve
nascer no solo fértil do Amor desinteressado
e puro.
E para viver plenamente também não basta ser
bonzinho... trabalhar... descansar... comer... beber...
dormir... lecionar...estudar... divertir... sonhar etc.
Antes é necessário que estejamos em Paz e que
saibamos amar e servir tudo e a todos na mais
íntima comunhão com Deus.
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A humanidade tem fome de Amor e sede de Paz;
mas infelizmente caminha para a “Guerra”.
Devemos empreender a “Grande Viagem” de volta
à espiritualidade cristã para atingirmos a meta da
humanidade em Deus, sempre em Paz.

A Gente Deseja a PAZ!

16

Trazemos em nossa individualidade as sementes do
Bem e do Mal. “Todavia, devemos lutar contra o mal
empunhando as armas do Bem; revestidos com a
armadura do Amor e inspirados pelo próprio Deus”.
A “Paz Interior” é uma “Suprema Riqueza”.
Um ponto de partida para a unificação essencial dos
seres; cuja façanha é a meta principal de todos os
entes nobres. Sabemos que a aludida “Unificação”
tardará suceder... mas não podemos desanimar.
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Neste mundo pleno de contradições todos sonham
com a “Paz Coletiva”... Mas nem todos lutam com
intrepidez moral e convicção no sentido de
estabelecê-la e mantê-la.
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Se a “Guerra” existe é porque ainda não evoluímos
a ponto de superarmos as inúmeras barreiras que
tendem a nos desanimar em nossas buscas pelos
caminhos que nos conduzirão à “Paz Coletiva”.
Também não poderia haver em todo o universo
duas ou mais forças em conflito se o sentimento
predominante fosse sempre o “Verdadeiro Amor”
ou um profundo “Desejo de Paz”. Por essa razão
talvez é que todas as doutrinas filosóficas,
dogmas, seitas, castas e escolas buscam
despertar no ser o superior desejo de
evoluir amando e servindo, buscando
a Paz consigo mesmo e com todos.
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O mundo é também uma escola onde devemos
aprender o necessário para uma vida frutífera;
onde a alma se aperfeiçoa adquirindo
conhecimentos que vão promover
sua evolução.

No combate contínuo do Bem contra o Mal, somos
sempre auxiliados por um “Supremo Poder”, que
vibra dentro e fora de nós. Devemos respeitar
esse “Poder” vivendo plenamente o Bem,
o Amor, a Paz...
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Ha um ponto em que todos os seres se unem e se
igualam: Trata-se do “Supremo Princípio Criador” –
Deus...

Se nos unirmos a ponto de vivermos um “Amor Real”,
ocorrerá a suprema e tão sonhada unificação dos
seres em todo o orbe terrestre, em todo universo.
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Eu tenho um Sonho!... Sim, eu tenho um sonho...
Pois anseio que algum dia todos procurem agir no
sentido de que a natureza do Bem prevaleça sobre
a natureza do Mal em suas próprias individualidades;
e que com muito Amor vivam a “Paz Coletiva”...
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Cumpre-me que vos fale um pouco da “Felicidade”.

“Ouço Irmãos clamando por alegrias”... Irmãos
que se dizem infelizes... Talvez por não saberem
o que é a “Felicidade” ou onde ela mora.
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A felicidade mora dentro de nós mesmos!
Ela surge nas pequenas coisas do dia-a-dia;
nos breves momentos de alegria... encontra-se
nos fatos que marcam a nossa existência...
mora agora em nosso lar... caminha ao nosso
lado... senta-se à nossa mesa... está na água
e no pão... dormindo sempre em nossa cama...
sublimando nossos nobres sentimentos...
iluminando a nossa razão. É incrível que
muitos não a percebam, não a sintam.
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E para que possamos transpor a porta central deste
templo é imprescindível um “passe” – e esse “passe”,
caríssimos, é a "Paz Interior”...
Quando o “Amor Fraternal” e o “Desejo de Paz”
vibrarem em todos os corações, em todas as vidas,
tudo será "Harmonia"...
Sim, tudo será “Felicidade”.
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EPÍLOGO:

... O tempo passou...
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É mister que coloquemos um fim nesta nossa palestra;
neste nosso encontro.
E eu espero... que ao daqui saírem... na vida lá fora...
“todos vivam o verdadeiro Amor”.
E que praticando sempre o Bem numa Caridade pura...
então desejem ardentemente a Paz...
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... E o tempo continua passando...
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Irmãos e Irmãs, peço-vos que busquem, encontrem,
pratiquem, difundam e mantenham a PAZ!
Pois todos nós precisamos muito mesmo desta força
imanente que congraça e une todos os povos, em todos os
continentes já habitados...
Caríssimos e caríssimas, boa noite!

Obrigado pela necessária atenção!

