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MARIANO

DE

AURORA,

Agir com o coração
Filhos,
Nestes tempos em que cada ação é medida na balança da Justiça Divina, não é suficiente agir
simplesmente com uma ação vazia de sentido espiritual e de verdadeira intenção de transformar.
Não basta comparecer a uma liturgia se, enquanto oram, quan-do pronunciam as palavras, elas
estão vazias de intenção e o verbo não cria com o seu potencial transformador.
Não basta obedecer a uma ordem, a uma indicação, se o coração não está totalmente aderido a essas
instruções e não com-preende que elas são a guia correta para a sua elevação.
Não basta ler as mensagens que lhes entregamos apenas por saber que é necessário.
Devem, em tudo, colocar o coração.
Se vão dispor a própria consciência para algo, façam-no de verdade e com ações preenchidas pelo
amor ao Plano. Nestes tempos em que tudo está transparente e visível até aos olhos que estavam
mais cegos, não basta uma ação aparente.
O esforço que fazem para concretizar uma ação sempre será vis-to, mas para que essa ação conte na
balança da Justiça Divina, ela deve ser verdadeira. Por exemplo: o esforço que fazem para
comparecer a um momento de oração será visto, mas se quan-do orarem não colocarem seus
corações, essa oração não estará equilibrando os males planetários, tampouco os males dos próprios
orantes.
Digo-lhes isso para que aprendam a fazer o esforço correto na direção correta e para que não
enganem mais a si mesmos, acreditando que as ações aparentes são suficientes para cumprir sua
parte, porque muitos, ao verem descer a Justiça Divina, se perguntarão por que estão vivendo certas
coisas se sempre se es-forçaram para cumprir a própria parte.
É tempo de agir com o coração, de ser verdadeiro em tudo.
É tempo de descobrir, no próprio interior, o amor ao Plano de Deus e de ser capaz de entregar tudo
e viver qualquer transfor-mação em nome desse amor.
Tudo o que lhes digo é para aperfeiçoar os seus caminhos.
Agora que já se dispuseram a agir, façam isso com o coração.
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