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Queridos irmãos desta Cruzada de luz, amor e paz!
Estamos no apagar das luzes da última década do Segundo Milênio. É tempo
de renovação do nosso planeta, na sua passagem para um Mundo de Regeneração.
Torna-se inadiável a reeducação e a evangelização moral dos indivíduos e das
coletividades. É hora de seguirmos a sublime advertência do Divino Mestre: "Brilhe a
vossa Luz".
Nós, integrantes da Cruzada de Maurício. Devemos refletir sobre os sagrados
compromissos que abraçamos, de modo que possamos avaliar o que temos feito
para que o esclarecimento, a consolação, a fé e a esperança transmitidos pela
Doutrina Espírita - o Consolador prometido por Jesus - sejam irradiados para dentro
dos quartéis, derramando luz nos corações e nos cérebros dos irmãos de farda.
Aproveitemos este momento de decisões, renúncia, vigilância e oração, e sigamos
os exemplos deixados tanto pelo Mestre, quanto pelo venerável Capitão Maurício,
que, juntamente com seus legionários, nos legaram verdadeiro testemunho de fé
cristã, sacrificando as próprias vidas no doloroso martírio ocorrido a 22 de setembro
de 286, nos campos helvéticos de Agauno. Ergamos as armas do Evangelho, da
Razão, da Verdade, da Justiça, do Amor e da Fé, e avancemos cada vez mais
devotados e confiantes na vitória do Bem.
A Cruzada dos Militares Espíritas, criada a 10 de dezembro de 1944, mais uma
vez se une nesta data, em âmbito nacional, através de seus Núcleos e Grupos de
Estudos Doutrinários, para prestar sua singela homenagem àquele que foi um dos
maiores exemplos de fidelidade ao Cristo e a Deus, sendo, por isto, indicado para
seu Patrono e Guia. Através desta Mensagem, queremos conclamar a todos os
Cruzados de Maurício para que redobremos os esforços de modo que a atuação da
CME no âmbito das Forças Armadas e das Forças Auxiliares seja mais efetiva,
contribuindo para que a paz, a fraternidade, a humildade e todas as demais virtudes
cristãs sejam vivenciadas por todos nós.
Estamos no limiar de uma Nova Era. Como em todas as fases de transição, a
Humanidade atual passa por doloroso processo de depuração, vítima de seu próprio
egoísmo e de sua invigilância. O homem está sedento de paz, esperança e
consolação. "Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para
a transformação da Humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no
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campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade!...", já nos
aconselhava o Espírito de Verdade. A exemplo de Maurício, como testemunho ao
Cristo, vamos depor as armas do egoísmo, da intolerância, do orgulho e da
ociosidade e, como trabalhadores da última hora, cumpramos a missão dos espíritas
sugerida no nosso Evangelho, colaborando na grande obra de regeneração e
reeducação dos espíritos.
O nosso ambiente militar é um campo imenso de trabalho, e estamos ainda na
fase da semeadura do Espiritismo no interior da caserna. Reguemos, entre nossos
irmãos, as sementes do Evangelho com fé, abnegação, otimismo, renúncia e
esperança, pois conhecemos os benefícios e as vibrações que serão
movimentadas no ambiente, quando estamos reunidos nestes pequenos e sagrados
momentos de prece, com certeza muito assistidos por Maurício e outros benfeitores
espirituais. Não nos preocupemos com a pequena adesão inicial de encarnados. Os
resultados positivos já se fazem sentir. Nada deterá a marcha da luz.
Cruzados irmãos, firmemos um pacto em prol da regeneração. Sejamos
instrumentos do Mestre na semeadura da Verdade e da vivência cristã. Que no
Milênio que se avizinha, nossa Cruzada continue a ser mais uma coluna a sustentar
o edifício do amor, da paz e da fraternidade. Avante com nossos ideais. O suor e as
lágrimas são o prelúdio da Nova Era.
Que Jesus e Maurício nos abençoem.
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