Maio de Luz na AEOB - espírito Aurora – dia 03-06-2016
Almas queridas da Casa de Pedro de Alcântara,
Ainda emocionada em decorrência dos últimos acontecimentos, os
encontros que aconteceram no mês de maio, mês de grande significação
para todos nós, como a abolição da Escravatura, que teve como sabem a
participação efetiva, fundamental desta Família Imperial tão querida. No
Mês de Maria, o mês das Mães e dos Pais Velhos, a nossa casa foi
abrilhantada por vários eventos que nos sensibilizaram e atraíram para cá,
irmãos encarnados e desencarnados de várias casas coirmãs, Espíritos que
precisavam de apoio, carinho, e muito amor, e trabalhadores de várias
Searas que aí estiveram dando a sua contribuição para o bom êxito destes
acontecimentos.
Desde as palestras aos encontros musicais, como nossa casa se
tornou um lar hospitaleiro, um refúgio, um local de encontros e
reencontros de tantos irmãos que aqui acorreram para participar com
muita alegria e felicidade!
Em cada reunião estavam presentes Espíritos que se afinizavam
com os amigos que aqui colaboram, e tivemos a presença de inúmeros
benfeitores, amigos desta e de outras casas espíritas, trazendo para nossa
Associação, suas energias, suas alegrias, sua colaboração efetiva para o
engrandecimento da Casa de Pedro de Alcântara. Como somos
agradecidos por termos vivenciado e participado destes encontros
memoráveis que ficarão eternamente gravados em nossos corações.
Não temos condições de enumerar todos amigos aqui presentes,
mas todos eles trouxeram para nós, a certeza que a amizade, o amor à
casa, o amor à arte, a alegria, o bom humor, fazem parte de nossas vidas,
mesmo na Outra Vida. A saudade tomou conta de nossos corações, mas a
saudade feliz, pelas recordações saudáveis e pelo reencontro com amigos
tão queridos.
O congraçamento, o abraço, a felicidade de estarmos todos juntos;
não tenho palavras para exprimir toda minha emoção. Como
acompanhamos e utilizamos as palestras e as músicas!

Como é importante para todos nós que aqui colaboramos, termos
na Direção Espiritual nosso querido Pedro e Alcântara, que com sua
generosidade, bondade, altruísmo, nos sensibiliza e nos faz sentir
aconchegados, importantes neste trabalho.
Obrigada a todos vocês por nos proporcionar momentos de enlevo,
momentos tão sublimes que nos tocam o coração.
Como eu amo esta casa e como amo a todos vocês.
Desculpem a singeleza da mensagem, mas é a expressão de todo
meu carinho, reconhecimento e Amor.
Vejo agora o nosso querido Imperador planar e pairar neste salão,
dirigindo a todos nós suas bênçãos, acompanhado por inúmeros amigos,
que radiosos envolvem todos nós, seus admiradores e colaboradores.
Continuem no trabalho do Bem, e nos momentos de dores e
sofrimento nada temam, pois Jesus está e estará sempre presente os
amparando, pois quem labuta na casa do Amor, nada deve temer nem
recear.
A tempestade é nossa benfeitora, a dor nossa mestra e os nossos
adversários são os nossos instrutores.
Perseverem, confiem, Amem.
Da irmã que muito os ama,
Aurora (Em 03-06-2016)
-------------------------------------------------------------------------------------------------(Pela vidência de um médium à mesa, foi visto um clima intenso de
festa, muita alegria, como a esperar uma visita muito importante. Tinha
um Espírito à mesa que nos envolvia num grande abraço. As pessoas que
estavam sentadas levantaram e recepcionaram o Espírito que era muito
esperado).

