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Introdução

Em ‘Um Olhar de Misericórdia” falaremos com muita
humildade de como é grande o amor de Deus para conosco.

É uma maneira de ler e aprender um pouco do que não
encontramos e nem vemos em todas as estantes.

Podemos, assim, enxergar como são tantas, e grandes, as
oportunidades que o Divino nos concede para deixarmos as dores
e angústias para trás.
Uma guisa de poder enxergar melhor e admitir como são
tolas as nossas disputas e posses perante tanto trabalho que
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temos pela frente, para um dia apercebermos do firmamento
eterno.

Espero sinceramente que esta leitura contribua, nem que for
com uma semente, para aquele que a interpretar poder estender
sua mão a outros que vierem necessitados de seu amparo.

Muito obrigado!

Um Olhar de Misericórdia

A intervenção dos espíritos para o contínuo da raça
humana.
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Neste livro vamos falar como a raça humana teve mais uma
chance da divina misericórdia, para que pudesse continuar no
caminho da evolução.

Outrora devemos entender que, não se evolui no corpo nem
na mente, se primeiramente não evoluirmos no espírito.

E antes de começarmos a proferir sobre essa intervenção
espiritual, vamos narrar um pouco os antecedentes de tudo.

Quase todos sabem que antes da formação do universo,
houve o Big-Ben, E ele ocorreu mesmo.

Antes da formação do universo, toda matéria era
condensada em uma mesma esfera.

Um olhar de misericórdia

6

Quase todos sabem, também, que o reino de Deus era
composto por anjos, em suas várias escalas de evolução, onde
os mais prosperados se incumbiam em arcanjos.

Os espíritos angelicais ainda não tinham a matéria como
aprendizado, porque tudo era celestial e perfeito.

Até que em um determinado momento houve uma rebelião,
e milhões de anjos tiveram que se retirar do reino de Deus.

Neste momento, aparece um anjo chamado Miguel. Com
sua força e benevolência se uniria a outros anjos e outras
entidades celestiais, para um novo plano Divino.

Houve então o Big-Ben! E começa a formação universal.
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O segundo fato é que a partir daí seriam construídas, pouco
a pouco, milhares de escolas espirituais por todo o cosmos, por
todo o universo.

Os espíritos iriam nascer desconhecedores e assim começar
sua escalada espiritual. Porém, desta vez, encarnados.

Os espíritas sabem muito bem! Mas nem todos nós sabemos
que Jesus já esteve na Terra várias vezes, não somente da vez
que todos conhecem.

E uma destas circunstâncias foi no início da vida no nosso
planeta, no planeta que vivemos.

Ele foi o responsável, junto com outras entidades (que logo
vamos conhecê-las melhor), pelos primeiros elementos, o
precedente que iria dar origem a toda a vida na Terra.
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Porque Jesus teve várias missões na Terra! Já retornou
como cientista, como arquiteto e como professor.

Mais para frente vamos começar a entender melhor o porquê
das muitas missões do nosso irmão maior Jesus Cristo.

Agora falaremos da vez que Jesus esteve na Terra, daquele
tempo que todos nós conhecemos. A partir do ano 00 até agora.
Depois voltaremos bem mais atrás.

Quando Jesus esteve na Terra desta vez, foi bem depois do
homem ter deixado de ser primitivo, e já estar em sua fase de
provas e expiações. Por que? Porque é exatamente neste degrau
de nossa evolução que precisamos mais de ensinamento
espiritual e consolo.
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