Salve Meus irmãos
Reclinando-nos ao Pai Altíssimo e glorificando-o por Sua bondade como
humilíssimos servidores em sua misericórdia, nos ascendemos na palavra
instrutiva em imensurável fraternidade ao vosso lar, a Belíssima Esfera Azul.
Em uma nomenclatura contemporânea, na estatística mundialmente
comprovada por organizações competentes, a precariedade á subsistência
humana, que transpõe entristecidos números, sendo a maioria da humanidade,
subscrevemos a fome como o de maior agravante ante as necessidades
evolutivas de cada irmão, e alertamos para os números que significativamente se
intensificarão em consequentes abalos de toda a ordem, ante a ação humana e os
efeitos da destruição planetária.
Rogamos a Ação Fraterna na união de irmãos na imediata e ininterrupta
solidariedade em arrecadar, armazenar e distribuir alimentos nas evidentes
necessidades de irmãos nos próximos períodos.
No Portal Paulistano se reuniram estes servidores e delinearam um projeto em
vossa disponibilidade física, ante os espaços restritos que possuem e a vossa
organização ainda em formação, e habilmente selecionamos dois itens que há
séculos são, em sua essência, a abençoada alimentação a irmãos nestas terras.
Relevante é ressaltar que muitos irmãos ingerem estes dois alimentos
frequentemente preparados em água inapropriada e sem temperos, porém
fortalecendo-se em seu supremo valor nutricional ou inquestionável poder
energético, vitamínico e medicinal – o arroz e o feijão.
Instruímos que prescrevam inicialmente, ante as vossas disponibilidades,
pequenas unidades centralizadoras a salvaguardar a beneficência, no
armazenamento dos alimentos em sua aptidão nutricional (*) e, num obrar que
não cesse em grandiosas parcerias, na posterior unificação com irmãos, as
ampliem significativamente a diversificadas unidades de coleta fraterna,
avultando em louvor a solidariedade que atenua a dor, alivia o sofrimento e
pacifica irmãos, num ininterrupto exercício de amor alimentando vidas (**).
Sendo, em sua oriunda manifestação à vida o notório e divino testemunho da
Criação, e a Terra, indubitavelmente, o vosso lar, elevem-se meus irmãos em
humanidade a cada ser, os amando em vossa imagem e promovendo a igualdade
em semelhança, na íntegra fraternidade em uma incessante mobilização nesta
Esfera, do Amor em Ação a Vossa Terra.
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