RECEITA PARA A SOPA FRATERNA
Mais do que as propriedades de cada ingrediente, nossa sopa é preparada
com a energia dos fraternistas, que nela colocam todo seu amor. A
mensagem enviada pela Equipe Nosso Lar mostra como cada pessoa se
prepara no dia de cozinhá-la:
Ao entrarem no lar, despojem da humana veste as dores e os sofrimentos
terrenos. Com certeza, os amigos que já aguardam no lar zelarão por estes e vos
envolverão em fé e esperança. Entrem nos espaços envoltos de uma alva túnica
de bondade, cientes de que nestes são membros de uma unidade regenerativa,
onde se medica o corpo e a alma. Assimilem a inevitável coordenação às tarefas a
executar em cooperatividade. Compreendam que todos os presentes são
primordiais às tarefas em suas aptidões.
Ao manusearem instrumentos preciosos à cura, lembrem-se da essencial higiene,
a não contaminar o remédio:
– Purifiquem os pensamentos.
– Renovem os sentimentos.
– Reformem as ações.
– Descasquem a intolerância.
– Piquem a impaciência.
– Batam as incompreensões.
– Coem a ação residual negativa.
Na fria ação do fulgor da temperança como aprendizes, adicionem o que sois, em
igualdade e semelhança.
Com bondade, acrescentem a indulgência e, com extremo cuidado, o amor
incondicional.
Delicadamente adicionem o respeito, a doçura, a amabilidade, a afabilidade, a
compreensão, a paciência.
Com esmero, envolvam delicadamente quando a temperatura se altere.
Acalentem em luz, a que sempre consigam ver o medicamento que elaboram, a
não errar na dosagem.
Esmerem-se em manter a propícia ação fraterna em sua conclusão.

Vertam, em organização, o remédio nas vasilhas e não se esqueçam de adicionar
a perseverança.
Com dinamismo, acelerem-se! Os enfermos aguardam e o medicamento não pode
ser tardio.
Com fé, unam-se e orem a ofertá-lo.
Nas unidades sombrias onde a enfermidade é dolorosa aos aflitos, revistam-se e
mantenham-se na aliança luminosa.
Repartam o nutriente com sorrisos que afaguem na dor e palavras que
confortem no sofrimento.
Ofertem a hidratação no ensejo em sua cura.
Doem o medicamento com a certeza de que médicos do corpo e da alma os
regeneram e reequilibram, na proteção de Jesus e em nome de Deus.
Fiquem em paz.”
Equipe Nosso Lar
Médium Maria

