Luta de Micael para a aproximação do Cristo (Gildo Oliveira ) - Festas Cristãs

Árdua lutaTravam MicaelE sua hoste corajosaContra as potênciasDo mal;O amor se faz
presente,
Farol-guia!
Corpos etéricosEndurecidos opõemResistência à dissoluçãoNatural após a morte física;emite
m reflexos desestruturados
impregnados de imaginações
compactas, sombrias.
São corpos etéricos de homensMaterialistas do ocidenteQue implementaram açõesNo mundo,
movidos pelo
Materialismo unilateral pernicioso;
E, assim, encontram-se retidos
Nesse entorno terrestre.
Esses corpos passam a refletir
Imagens distorcidas; com isso
Corre o grande perigo de uma
Reprodução alterada da imagem
Do Cristo Etérico nas almas
Humanas.
Micael, corajosamente,Luta pelo reflexo corretoDo Cristo etéricoNas almas humanas;Se
empenhando pela correta
Entrada do Cristo Etérico
Na existência humana.
As forças do mal não queremque a Humanidade avance,naturalmente, para a futuraincorporaç
ão Júpiter; de
todos os meios procuram
obstacularizar a evolução
da Terra, se possível
fixando-a nesta forma alterada.
Micael é o grande servidor,Preparador do caminho para o Cristo;Se imbuindo de todas as
forças,
procura acelerar os
processos
De
dissolução desses corpos mumificados,
Para que a aproximação do Cristo
Ocorra naturalmente.
Nesta grande luta,Micael é auxiliado pelas almasJovens do valoroso povo eslavoOriental, que
tiveram sua ultima
Encarnação no final do século XVIII,
XIX e início do século XX;
almas cujos corpos etéricos estão
ainda livres da influência arimânica.
Os mártires e os homens conscientesQue buscam o desenvolvimento espiritualReforçam as
fileiras dos bravos servidores
De Micael, trabalhando para a vinda
Do Cristo Etérico, auxiliando Micael.
Poderosas forças espirituaisEstão presentes nos corposEtéricos dos mártires;A essas forças
podem chegar
O
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s homens conscientes que
Buscam o desenvolvimento
Espiritual através da sábia
Meditação regular.
Há quatro séculosCresce vertiginosamenteNo mundo o materialismo.De um lado, materialistas
convictos,
De outro,
iniciados de lojas secretas
Fomentam sua manutenção
E estimulam o crescimento
Na Terra.
Por um terra literalmente arimanizadaA ponto de substituir o Cristo por umEspectro arimânico
se dedica obstinadamente
Áriman e as forças do mal.
Anjos retrógrados do Egito e Caldeia,Que no terceiro período culturalPós-atlântico rejeitaram a
impulsão
Do Cristo, se
uniram a Áriman,
Reforçam o implemento deste, potencializando
Mais as forças do mal.
Limitar a evolução da HumanidadeAo estágio terrestre atual,Forjando assim a criaçãoDe uma
humanidade espectral
Sub-humana eterna é a intenção
De Áriman: a eternidade arimânica.
O anel etérico espiritualizado ao redor da TerraReflete os empenhos das forças do BemA favor
da aproximação correta do Cristo;
Este embate cresce durante o quinto
Período cultural pós-atlantico,
Se estendendo ao sexto e sétimo períodos.
As duas condições fundamentaisPara o homem ingressar, após morte,No mundo espiritual e
se integrar
Nas hostes
sublimes de Micael,
Para participar desta grandiosa luta
De Micael contra o materialismo e
Os corpos etéricos humanos endurecidos,
É a vivência da nova cognição do Cristo e da
imaginação de Micael combatendo o dragão.
A nova cognição do Cristo,Quando vivenciada verdadeiramente,Não se limita mais aoCampo
anímico, ao corpo astral;
Dirige-se energicamente
Ao corpo etérico do homem,
Vitalizando as questões vitais,
Para que este se apresente de forma viva
Nas questões sociais do mundo,
Trazendo Luz restauradora para um novo tempo.
Imprimir, velar, vitalizarE potencializar no solo da almaA grandiosa imaginação de MicaelVence
ndo o dragão,
Trazendo-a para o corpo etérico,
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É o mais puro gesto de amor e
Fidelidade a Micael; e deve ser
Vitalizado a cada momento de nossa vida;
Viver Micael de uma forma viva, e não apenas
Em teoria, é o chamamento celestial do nosso tempo!
A sublime imaginação do nascimentoDo Cristo Etérico no homem anuncia aColaboração
efetiva de três grandes individualidades;
Alma Natãnica, Arcanjo Widar e o Arqueu Micael.
Por elas as três grandes revelações do CristoEtérico chegam ao homem contemporâneo:pela
Alma Natânica, a nova consciência
Do Cristo; a nova clarividência, etérica,
Transiluminada pela razão e ciência é um presente
de Widar; e Micael abre o caminho para a alma
humana tornar-se, após a morte física, um
eminente servidor do Cristo Etérico.
A grande sabedoria mostra que a revelaçãoDo Cristo Etérico aos homens é dada peloArcanjo
Widar; Micael traz as grandes
Questões do carma humano, trabalhando
Como o grande interprete do Cristo,
Enquanto Senhor do Carma.
Micael combate os demônios arimânicosNo cosmo e nos corpos etéricos humanos;A devoção
da alma humana ao trabalho
De Micael torna-a merecedora de compor
A fileira divina que avança procurando
abrir espaço ao Cristo; Micael coloca uma réplica
De sua grande imaginação combatendo o dragão
Que se torna ativa doravante no homem.
Enquanto Widar traz a nova clarividência,Etérica, transiluminada pela razão eCiência e alerta
os homens sobre os perigos
Da antiga clarividência, personalizada na imagem
Do lobo Fênris; Micael, corajosamente, vence
Sempre os demônios arimânicos.
Coroamento maravilhoso cósmico, ímpar:Cristo, Senhor do carma; Micael é o novoRepresenta
nte da consciência cósmica;
O representante dos seres da primeira hierarquia,
Tecendo o carma, surgindo diante dos homens na imagem
Sublime de um querubim ígneo com a espada flamejante!
Gildo OliveiraRio Verde, Goiás, 28 de junho de 2011.
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