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Quando uma nação clamar, escutem o seu clamor e orem pela paz.
Às vezes, filhos, não são apenas as almas de uma nação que clamam por auxílio, por liberação e
por paz. Cada nação tem uma vida espiritual, um princípio divino que lhe foi entregue para guiar a
sua expressão e a missão de seu povo.
O espírito da nação é a consciência que abarca toda a vida que nela habita, nos diferentes níveis. É
aquele espaço espiritual que guarda o propósito de Deus para os diferentes povos que habitam a
Terra. É um estado de consciência vivo que guarda, protege e ampara a evolução das nações.
O espírito de uma nação auxilia o seu crescimento e influencia os passos internos do povo que nela
vive. Mas, da mesma forma, ele também é influenciado pela vida dos seres e por tudo o que
acontece nessa nação.
Quando os povos vivem conflitos e, aos poucos, os seres destroem as suas próprias essências, com
ódio e com o medo gerado nas guerras, o espírito dessa nação também vai morrendo e se
distanciando de seu propósito.
Quando um povo escolhe o caminho da escuridão, através dos seus costumes, hábitos e formas de
viver, o espírito de sua nação também é influenciado. Por isso, quando o Criador pode intervir no
planeta, através das orações de Seus filhos, Seus Olhos também se colocam sobre os espíritos das
nações. Quando um povo clama, através das almas que pedem auxílio, ainda mais alto clama o
espírito dessa nação.
Os espíritos das nações são partes do espírito do planeta, são corpos dessa consciência espiritual da
Terra, e tudo isso é parte da ciência da Criação Divina. Tudo isso é parte do Plano de Deus para a
evolução de Seus filhos.
No princípio, quando o Pai criou as terras e os mares, também criou os espíritos dessas terras e o
espírito dos mares. Tudo na Criação Divina é vida. Por isso, filhos, aprendam a escutar com os seus
ouvidos internos o clamor que surge do profundo das nações e unam-se a esse pedido de paz e de
redenção do planeta.
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