O SIGNIFICADO ESPIRITUAL DA ECCLESIA
Corinne S. Dunklee

Há pouco tempo atrás, tive o privilégio de participar da mais linda
experiência no plano invisível a que chamamos Mundo do Sonho. Sob
a direção de um grande Espírito, um grupo de probacionistas que
está se esforçando para se qualificar como Auxiliares Invisíveis se
encontrou, aparentemente, na enfermaria de um grande hospital.
Cada um carregava um receptáculo cheio de uma rara essência, tão
fina e tão etérea que parecia uma enevoada teia tecida com a luz do
Sol. Esta luminosa substância, nós fomos privilegiados de espargir
sobre os doentes da enfermaria. O efeito era maravilhoso e
instantâneo. Cada paciente parecia absorver uma porção daquela
maravilhosa luz através de todo o seu corpo. Tão completa era a
transformação,
que parecia estarmos ouvindo de novo aquelas
palavras soando através dos tempos: “Teus pecados estão
perdoados; toma tua cama e anda”.
O real significado desta linda experiência trazida do Mundo do Sonho
está-se tornando tangível na Ecclesia, o Templo de Cura, que dia-adia está-se elevando cada vez mais alto sobre o Ponto de Inspiração
em Mount Ecclesia. Grandes almas vieram de longe e de perto para
oferecerem seus serviços para o trabalho sagrado. E, alegre e
diariamente, eles seguem em seu trabalho de amor.
Como o Templo de Manson, “não é uma pilha de pedras mortas e
madeiras sem significado - é uma Coisa Viva” que está sendo
construída com amor e sacrifício, aspirações e os mais altos ideais de
almas humanas. Às vezes, para os sensitivos, parece um grande
conjunto de asas brancas flutuando sobre o Templo, asas formadas
pelas orações e bênçãos que são diariamente derramadas, vindas de
todas as partes do mundo. Uma calma sagrada permeia o lugar
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enquanto o canto de um coro invisível parece soar em torno dele.
Todos os que entram nele devem ter mãos limpas e um puro coração.
Quando a estrutura física estiver completa, o prédio verdadeiro terá
começado, pois isto consiste na formação de qualidades anímicas na
vida diária daqueles que servem lá. Dentro de cada “templo vivo”
deve ser erguido um altar sobre o qual é colocado o sacrifício diário
de si mesmo e onde é sempre mantida acesa a luz do amor e do
serviço pela humanidade. Na proporção exata em que isto é feito,
será dado para aqueles que se tornam merecedores o privilégio
abençoado de servirem à humanidade sofredora com a luminosa
substância.
Não é este o toque de clarim do espírito para todos aqueles que
querem
começar o grande trabalho
da Era de Aquário? Que
abençoado privilégio o nosso de contribuir não só com amor e
orações, mas também com suporte financeiro para a construção do
edifício material, a estrutura externa deste Templo sagrado!
Será que todos os estudantes compreendem totalmente que as
doações, que representam um sacrifício pessoal e o melhor e mais
alto amor do coração, retornarão a eles multiplicados em crescimento
anímico?
Um devotado grupo de trabalhadores está aqui na Sede para realizar
o trabalho físico. Isto mostra para os outros estudantes que a ajuda
financeira ao trabalho é importante. O Templo deve estar pronto para
o Serviço na Véspera do Natal. Assim, todos não responderão com
uma doação para Cristo a fim de que a construção esteja pronta no
tempo estipulado? Aqueles que não puderem estar aqui pessoalmente
para o memorável Serviço sentirão um ímpeto de amor e força que
elevará a alma aos reinos do espírito. E eles, por sua vez, irradiarão
uma bênção sobre aqueles com quem comungam.
Quando um número de estudantes esotéricos suficientemente fortes
se unirem em concentração no trabalho, uma grande vibração de
cura será enviada para o mundo que, como melodias de uma música
divina, será incorporada na lei do amor, pois, em última análise, dois
serão um. O objetivo cósmico que lutamos para alcançar, a fórmula
divina de Cristo, é que aquele que muito ama se transforme no
grande curador e aquele que ama o suficiente se sinta realizado.
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Nota do Editor:
Corinne S. Dunklee: nome de solteira da célebre escritora Corinne
Heline, discípula de Max Heindel e continuadora de sua obra como
conferencista na The Rosicrucian Fellowship e ministra no New Age
Bible & Philosophy Center.

"O que uma geração considera como o máximo de saber, é frequentemente
considerado como absurdo em gerações seguintes; e o que, num século, é
considerado como superstição ou ilusão, pode formar a base da ciência
nos séculos vindouros." (Paracelso)
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