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INTRODUÇÃO
Guardando o mistério da fé
numa consciência pura.
Paulo (I Timóteo, 3:9)

conscientizarmos da necessidade de viven‑
ciar plenamente os ensinamentos legados à humanidade
terrestre pelo Divino Mestre Jesus, passaremos a enxergar
a vida com olhos mais indulgentes, capacitados para sentir
a dor do próximo, como se fosse a nossa própria dor. Não
mais permaneceremos na indiferença perante o que vemos
ao nosso redor.
Se buscarmos uma visão interior da nossa alma, con‑
seguiremos despertar e expandir a própria consciência,
para melhor nos integrarmos à Consciência Cósmica e à
Sabedoria de Deus, a fim de compreendermos o Seu amor
infinito e sentirmos a Sua presença em nós.
Com a consciência desperta, perceberemos que o mal
está dentro de nós mesmos e que tudo o que a vida nos
leva a passar, são consequências dos atos infelizes que

Quando nos
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tenhamos praticado ao longo das diversas encarnações
vividas. Aprenderemos a amar sem egoísmo e a perdoar
sem restrições.
Cada momento em que vivermos nesta armadura de
carne que hoje carregamos, serão momentos abençoados,
se conseguirmos enxergar com olhos de amor, todas as si‑
tuações constrangedoras que a vida nos leve a passar. Não
nos faltará aceitação das dificuldades ou da dor, por mais
pungente que esta seja.
Em DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA, a querida
mentora nos traça caminhos de luz que devemos nos esfor‑
çar por seguir, se quisermos alcançar a meta programada
para esta encarnação.
Cada página deste novo livro nos mostra uma rota a ser
percorrida, cada mensagem é um recado de amor, e cada
ensinamento é uma luz que colocamos em nossa vida.
Aproveitemos, pois, mais estes preciosos ensinamentos
que a Irmã Maria do Rosário vem nos oferecer, para um
despertar interior que nos leve a uma evolução espiritual
mais rápida e efetiva, e nos possibilite uma aproximação
maior da pureza imaculada de Jesus.
A médium
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A BÊNÇÃO DO
ESQUECIMENTO
Deus permite essas encarnações de Espíritos antipáticos
ou estranhos na família, com a dupla finalidade de servirem
de provas para uns e de meio de progresso para outros.
ESE (Cap. 4 – item 19)
Em cada encarnação que vivemos, novas oportunidades
encontramos de crescimento interior.
Se um dia que já se perdeu ao longo dos tempos, agi‑
mos de forma a denegrir a nossa alma, entregando‑nos à
indolência, ao egoísmo, ao orgulho, ao sexo desregrado, à
ambição desmedida ou até mesmo ao crime, hoje reconhe‑
cemos o tempo que perdemos e que precisamos recuperar.
Contudo, como recuperarmos o tempo perdido e nos
reajustarmos do mal praticado, se estivermos constante‑
mente a recordar o que fizemos? Talvez, justamente para
esquecermos, é que pedimos a oportunidade de uma
nova encarnação.
O esquecimento que a nova vida nos proporciona, é
uma bênção de Deus. Façamos dessa bênção, o milagre da
nossa transformação interior.
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No contato com aqueles de quem recebemos ou a quem
tenhamos feito algum mal, encontramos a oportunidade
de um reajuste entre nós.
Assim, aquele a quem tanto odiamos, passemos a amar.
A vaidade que nos consumia a própria dignidade,
transformemos na beleza da alma de que tanto carecemos.
O orgulho que nos levava a agir com prepotência,
permitamos que se converta na humildade de que ain‑
da necessitamos.
O egoísmo que, por muito tempo nos aprisionou
em suas garras, transformemos hoje, em atos da mais
pura caridade.
Assim, ao invés de procurares saber o que foste ou o
que fizeste no passado, analisa os teus sentimentos, a fim
de que consigas transformá‑los para o bem, em função da
tua evolução espiritual.
O que ontem fizeste ou deixaste de fazer, não mais im‑
porta. Importa sim, o que hoje fazes para alcançar, um dia,
a meta de todos nós: a conquista da perfeição.
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A DINÂMICA
DO PERDÃO
Se perdoardes aos homens as ofensas
que vos fazem, também vosso Pai celestial vos perdoará os vossos pecados.
Jesus (Mateus, 6:14)
Perdoar aos que nos ofendem, maltratam ou caluniam
não é uma atitude simples de ser tomada. Requer de nós
um comportamento diferente e distanciado daquilo que
percebemos no comportamento alheio.
Se não nos esforçarmos por liberar nossa mente das
lembranças amargas e não procurarmos outras fontes mais
serenas para alimentar o nosso coração, será muito difícil
desligarmo‑nos do mal que nos atingiu.
A oração é um meio eficaz para nos auxiliar nes‑
sa libertação e de buscarmos forças de prosseguir em
nossa caminhada evolutiva com mais tranquilida‑
de e melhores sentimentos em relação ao próximo e a
nós mesmos.
Afastando da mente quaisquer desejos de vingança,
de revide, de fazer o outro sofrer do mesmo modo que
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estejamos sofrendo, retornaremos à tranquilidade neces‑
sária para podermos buscar outros rumos a seguir.
Não nos atormentemos procurando, a todo instante, re‑
cordar os acontecimentos desagradáveis vividos. Não ali‑
mentemos a nossa alma com lembranças amargas. Quanto
mais nelas pensarmos, mais as fixaremos em nosso campo
mental, o que nos leva a sofrer ainda mais.
Busquemos outra postura interior, direcionando a nos‑
sa mente para as coisas boas e belas da vida, lembrando
‑nos de que tudo passa e assim, a amargura que sentimos,
também haverá de passar.
Observemos as nuvens negras que prenunciam tem‑
pestade; basta um vento mais forte para que elas se dissi‑
pem ou sejam levadas para longe, a fim de que o sol volte
a brilhar.
Dissipemos, pois, as nuvens sombrias que pairam so‑
bre nós, deixando que o brilho de pensamentos elevados
inunde a nossa alma de paz.
Só assim, nos distanciando das lembranças amargas
que nos feriram o coração, conseguiremos perdoar sem
restrições para partirmos para uma vivência mais sadia e
alegre, sem tantas mágoas, sem tanta dor.
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A OPORTUNIDADE
DE RECOMEÇAR
Aquele que não nascer de novo
não pode ver o Reino de Deus.
Jesus (João, 3:3)

Desponta o sol no horizonte ao iniciar um novo dia de lu‑

tas, de trabalho, de aprendizado constante. Assim é a vida.
E, como a ave que surge no ninho ao romper do ovo,
recebeste no berço a oportunidade de recomeçar, em uma
nova encarnação.
Despertaste no seio de uma família, em meio a criatu‑
ras a quem muito amaste ou odiaste em outros tempos que
já viveste. E hoje, na convivência do lar, deverás aprender
a amar e respeitar a todos, como gostarias de ser amado
e respeitado.
O ontem de amarguras, de ódio ou de ressentimentos foi
esquecido para que, ao recomeçar uma nova vida, encon‑
trasses condições de conseguir perdoar. Assim, de tua me‑
mória foram apagados muitos fatos ocorridos que, se lem‑
brados, impediriam o reajuste que hoje se faz necessário.
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As lembranças amargas foram relegadas ao esqueci‑
mento para cederem lugar, em tua alma, ao despertamento
do amor.
Os acontecimentos funestos que te fizeram sofrer, hoje
deles não mais te lembras, a fim de poderes buscar novos
rumos, em favor do teu crescimento interior.
Aproveita, pois, a oportunidade que tiveste e as novas
experiências que vieres a passar, na construção de alguns
dons que te enobreçam a alma.
Aprende a ser bom, compreensivo, tolerante... Não
deixes que o orgulho se sobreponha a qualquer bom senti‑
mento que aflore em teu coração.
Afasta o egoísmo que ainda te aprisione aos teus inte‑
resses imediatistas, e deixa que a fraternidade flua do teu
ser, a fim de que tenhas “olhos de ver” onde a tua ajuda
seja necessária.
Aceita, com coragem, o que hoje a vida te oferece, agra‑
decendo a Deus pela oportunidade de recomeçar, para que
hoje faças certo, o que ontem fizeste de errado.
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