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MEUS QUERIDOS IRMÃOS

Hoje iniciamos nossa segunda semana em quarentena, com
fé naquEle que nos fortalece.
Sei que estamos passando por momentos difíceis, mas tudo
nesta vida passa! Esta situação pela qual atravessa a
humanidade também vai passar. Somos sobreviventes natos,
nunca se esqueçam disso.
Temos forças que nem sequer imaginamos. Vamos vibrar
amor, saúde, paz e serenidade para todo o nosso planeta.
Afastem-se por alguns momentos das mídias sociais, que nos
bombardeiam com notícias negativistas e se conectem com
nosso Criador, agradecendo mais esta oportunidade para
aprender com as adversidades do momento.
Levemos nossa Egrégora de bons pensamentos, de
irmandade, respeito e amor ao próximo para nossas cidades,
nosso estado, nosso país e por fim, nosso planeta.
Sejam mensageiros de luz, para aqueles Irmãos que se
encontram sozinhos em suas casas, entrem em contato com
estes, vejam se não podem ajudar de alguma forma! Sejamos
nesta hora a irmandade reconhecida no mundo todo.
Mantenha contato com Irmãos de Loja, levando mensagens
edificantes e que os encorajem a vencer mais esta batalha,
realizem videoconferência com estes e aproveitem para
atualizarem assuntos de sua Oficina.
Procurem manter as rotinas de seus dias o mais próxima
possível da normalidade, desta forma, estarão preservando
sua saúde mental.
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Afastem pensamentos negativos e jamais se esqueçam que o
“GADU não escolhe os capacitados, e sim, capacita seus
escolhidos” somos todos filhos deste Criador maravilhoso que
nos ama e protege sempre!
Somos um exército de homens de boa fé e treinados para
distribuirmos conhecimentos de Liberdade, Igualdade e
Fraternidade!
Sairemos mais fortalecidos deste momento e demonstraremos
que juntos somos mais fortes!
Or.´. de São Paulo, 30 de março de 2020 da E.´.V.´.

João José Xavier
Grão-Mestre
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