Escólio 4
No estrito sentido das LEIS divinas na Terra.
LEIS SÃO NORMAS IMUTÁVEIS CRIADAS POR DEUS.
Nunca esquecer; aqui é um mundo de provas e expiações para fazer aflorar a essência
do espírito sob as condições de rudeza das provas no animalismo terreno. A Terra é
um mundo especial para espíritos em ascensão, mas que carecem de lapidação para
ir adiante nas Orbes divinas.
Poder fazer uma coisa, não significa, conhecendo-se a LEI ou não que se deve fazer tal
coisa só porque se pensa que é melhor, mais interessante, mais oportuno ou mais
fácil.
Conhecer e observar a LEI é o primeiro dever. Cumpri-la é o segundo.
Recordando:Corromper é quebrar e não cumprir o seu objetivo ou significado.
Adulterar é modificar, adultério é o ato de modificação.
Geração é o agrupamento de espíritos que encarnados que formam uma convivência
coletiva no tempo de um Ciclo ou Era. O Ciclo ou Era de Jesus é o de Peixes, iniciou
com a Sua vinda e finda próximo do ano de 2150 deste século.
Acrescento, a cada Era, a própria divindade se manifesta entre os homens, (essa
genética específica é ADAPA) com o objetivo de determinar o “próximo passo”
evolutivo de cada Geração.
Jesus, como encarnação manifesta do Senhor, definiu essa como uma geração adultera,
o que significa que é uma geração que modificaria/modificou as LEIS. O objetivo
dela é vencer os instintos e disciplinar-se diante da LEI .
Devemos sempre lembrar e entender; LEI ou LEIS é o nome dado ás normas de
conduta estabelecidas pelo Todo Poderoso que guia o significado ou objetivo de
estarmos encarnados aqui na Terra. É zelado o Seu cumprimento pelos entes de
evolução Solar – chamamos de Arcanjos de Luz.
A divindade sempre ressalta o dever1 de estar plenamente alerta em relação aos
próprios sentidos. A consciência só pode se manifestar em sua plenitude quando
nada impede o pleno uso da capacidade de se racionalizar, entender e executar as
coisas.
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O Dever deve superar o Querer.
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Qualquer coisa que venha a entorpecer, modificar, retrair ou prejudicar os sentidos e
a capacidade de pensar e decidir corretamente é contrário a LEI.
Corpo e mente formam um só conjunto enquanto encarnados. Zelar pelo corpo e
mente é dever de consciência e o objetivo da LEI. Só pode haver aprendizado e
evolução na encarnação terrena se houver o corpo para a alma/espírito se
manifestar.
O que no corpo/alma corrompe o controle/correto sentido da mente em prol da
elevação/evolução do espírito, o que não eleva ou dignifica o homem, o que não tem
significado de necessidade, o que prejudica e destrói o belo e o útil deve ser
disciplinado para se cumprir a LEI.2
O vício3 é a quebra do estado de controle da consciência.
A racionalidade é requerida por Adonai em Adapa para aproximá-lo Dele pela
compreensão dos verdadeiros significados da vida, do porque se está aqui e dos
verdadeiros significados de Sua obra.4
A racionalidade desperta a boa vontade e conduz as boas obras.5 Isto porque o tempo
neste mundo é dádiva divina que nos é retirado segundo após segundo.
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Álcool, drogas lícitas ou não, prazer sexual (que vicia porque gera endorfinas) desregrados, hábitos
de jogar pelo prazer de ganhar, fumar ou ainda reuniões de êxtase e perda de controle de consciência.
3 Vício é toda a busca de satisfação ou forma de prazer que se tem dependência física e/ou mental que
se incorpora aos hábitos regulares, mas que não tem significado espiritual e pela constância da prática
prejudica e/ou desgasta o corpo/mente/relações humanas etc. abreviando a vida ou deturpando a
sua utilidade na encarnação. Vício é uma forma corrosiva de iniqüidade.
4 Aprender a respeitar a natureza como um todo, respeitar aos semelhantes e as outras formas de vida
e conviver com elas de modo harmônico e respeitoso, respeitar o local onde se vive e a ele melhorar
sempre.
5 Ensinou o Senhor - Não se entregar a lacividade e a preguiça – fazer uso pleno do tempo da vida para a
construção das boas obras. Superar a dor física sobrepondo a mente sobre o corpo e os instintos da alma.
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