A IMPORTÂNCIA DA PERIGRINAÇÃO
Muitos me perguntam e me questionam dizendo que é muito difícil ir a Limeira
para frequentar os cursos, seminários e as reuniões espirituais que realizamos em nosso
espaço. Uns reclamam que é longe e dizem por que você não vem até minha cidade e
tudo mais...
Como seria bom se os grandes mestres viessem bater em nossa porta e oferecer a
sabedoria.
Todos estão muito ocupados em suas vidas diárias e os afazeres impede de se
buscar o conhecimento e a espiritualidade.
Quando o verdadeiro vazio e a angustia bate em nossos corações, e nada mais
resolve nos lembramos de que existe o mundo espiritual e que necessitamos muito
buscar as respostas. Então nos damos conta que os mestres e as escolas estão muito
longe de nossa casa e de nossa rua. Esse conhecimento não passa na televisão e também
não está a venda nos shopping centers da vida.
Muitos então resolvem procurar custe o que custar. Resolve então viajar para a
Índia e procura encontrar por lá um mestre que possa lhe dar uma luz....Lá chegando
percebe que o mestre não pode recebê-lo, pois ele é muito famoso e tem milhares de
seguidores na sua porta e também quando o mestre fala sua língua nativa é
irreconhecível e incompreensível para esse buscador. Frustrado então ele volta para s ua
casa e ouve dizer que deve fazer uma peregrinação pelos caminhos de Santiago de
Compostela. Lá vai então nosso buscador caminhar por quilômetros e quilômetros
usando um pseudo cajado em suas mãos procurando imitar velhos profetas cristãos e
bíblicos. Esse buscador caminha solitário em busca de respostas e de uma luz para sua
alma e seu espírito. Ao voltar dessa árdua peregrinação toma conhecimento de outro
caminho sagrado de peregrinação nos Andes que leva a Machu Pichu. Então nosso
buscador novamente economiza muito dinheiro e novamente coloca uma mochila em
sua costa e parte para mais essa árdua jornada em busca de mais uma aventura espiritual
em busca do seu sagrado.
A cada passo dado, a cada gota de suor que lhe corre pelo rosto seu espírito
reflete sobre a vida na terra e sobre o porquê que nós encarnamos nesse mundo e o
porque uma alma vem a esse mundo? Pouco a pouco esse espírito vai acordando e sua
alma começa a despertar. Na solidão das montanhas e no cansaço das pernas ele reflete

o quão duro é encontrar respostas e um mestre verdadeiro para lhes dar alguma luz e
alguma orientação.
No Islamismo existe uma lei maior que diz que todo muçulmano deve ao menos
uma vez na vida fazer uma peregrinação a Meca, pois essa jornada, esse esforço lhes diz
que o verdadeiro rumo e a verdadeira direção de todo buscador é estar sempre voltado a
Deus e ao espírito. É muito interessando quando todos os muçulmanos fazem suas
orações diárias sempre voltadas para Meca. Os mestres dizem que isso é um artifício
para lembrar todo seguidor que sua verdadeira meta, sua verdadeira direção nesta vida
deve ser sempre voltada ao divino.

Em nossas reuniões espirituais realizadas aqui em nosso humilde templo aqui em
Limeira recebemos as visitas espirituais de grandes mestres iluminados que nos vem
trazer sua luz e seus ensinamentos e isso fica tão perto. Fica apenas a alguns minutos de
suas casas de seus lares. Procuramos realizar seminários e cursos que levam o espiritual
e bons ensinamentos a todos. Fico pensando como privilegiados somos por termos essas
orientações aqui mesmo em nossa casa, no conforto de nossos lares e de nossa cidade.
Esses mestres me orientam a oferecer palestras, seminários e tudo o mais para manter
acesa a chama de seus conhecimentos a nós transmitidos.
Por isso humildemente convido a todos para fazerem essa pequena e simples
peregrinação a esse nosso humilde templo. A peregrinação é nossa forma de dizermos a
esses mestres de luz e a nossos guias espirituais que nós realmente queremos mudar
nossas vidas e que o mais importante é estarmos numa busca constante pela sabedoria e
pela espiritualidade. Esses mestres invisíveis percebem então que estamos realmente
prontos e direcionados para a luz e assim eles podem intervir em nossas vidas nos
trazendo ensinamentos e aberturas em nossas vidas. O mesmo acontece para aqueles
que buscam conhecimentos sobre os seres extraterrestres verdadeiros. Quando
buscamos intensamente o contato e o encontro com eles, mais cedo ou mais tarde ele
acontecerá. Basta que cada um de seu passo em direção a eles e inicie sua peregrinação
até eles.
Que tal fazer uma peregrinação para São Thomé das Letras? Uma peregrinação
tão simples sem muito cansar seu corpo e seu bolso. É muito mais fácil que ir para a
China, para a Índia ou para outros países. O espiritual está sempre muito mais perto de
você que você possa imaginar, basta procurar e irá encontrar.

Estamos sempre de coração aberto para receber todos vocês em nossa casa aqui
em Limeira. Você poderá trazer sua mochila, e hospedar-se aqui sem problemas e sem
nenhum custo. Nossa vontade é que esteja conosco nessa busca conjunta pela luz e pela
espiritualidade. Temos a certeza que aqui você encontrará seus semelhantes e seus
verdadeiros amigos de jornada pela terra.

Muita paz a todos.

Prof. Laércio

