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RECURSOS HIDRICOS – PROVAÇÃO COLETIVA 
 

Queridos amigos, irmãos deste Santuário Abençoado, cuja 

permanência o nosso Mestre Jesus traz as palavras precisas da fé e da 

caridade. 

Nesta noite, o querido amigo já tão presente em nossas reuniões, 

o Dr. Ilton nos traz uma questão que talvez esteja na mente de muitos 

dos nossos irmãos e irmãs aqui presentes. 

Nos pede, para esclarecer, o Dr. Ilton sobre o problema dos 

recursos hídricos e desta falta de água para a população Paulista, 

referentemente ao reservatório principal que está causando temor, tanto 

das entidades governamentais públicas, quanto dos seus cidadãos. O 

porque então, estaria tendo está falta de água, estas chuvas que não 

estão sendo precipitadas sobre esta região. 

Podemos esclarecer, desde que a interferência espiritual não seja 

comprometida no aparelho que nos servimos hoje, que se trata de um 

período em que sete anos estão predestinados com a movimentação do 

eixo Terreno, numa provação coletiva, que as precipitações pluviais ficam 

comprometidas, onde há, segundo nossos estudiosos do mundo 

espiritual, um colapso existente no cuidado com a Amazônia, interferindo 

gravemente no processo de abastecimento e de chuva sobre estas 

represas, aconselhamos a todos a manterem a calma, o equilíbrio, porque 

estas chuvas virão não no momento que os irmãos e as irmãs estão 

esperando tudo de uma só vez, porém esse abastecimento deverá ser 

regularizado entre dois a três anos, porém não devemos temer as forças 
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de Deus, porque este exercício da escassez nos faz lembrar a passagem 

Bíblica de José no Egito quando ele foi administrador do Faraó, onde 

existiam sete anos de escassez de grãos e ele havia sido previdente o 

bastante para preservar o alimento e salvar o Egito da fome. 

Assim, queridos amigos e irmãs, deixo a nossa pequena opinião no 

momento de escassez deste fluido tão vital quanto é a água, todas as 

outras coisas perdem o valor, todas as outras situações perdem o sentido, 

quando nos falta a água da vida, para simples banho diário, para salvar 

uma vida, para matar uma sede, para vivificar o corpo material. Faz 

refletirmos irmãos na precariedade das nossas existências Terrenas, dos 

nossos caprichos, das nossas cobiças, pois tudo isto aqui ficará. Quantos 

anos atrás se preveria uma escassez de água? Ninguém realmente falava 

sobre isso, mas alguns já sabiam, eram poucas vozes que poderiam 

influenciar as pessoas, então este momento é para refletirmos o que 

realmente precisamos para viver. 

Se temos dez pares de sapato, se temos um automóvel ou dois, se 

temos três ou quatro residências, enquanto os outros não tem apenas 

uma cabana. Tudo isso nos foi concedido por Deus para desenvolvermos 

a riqueza, o progresso, mas a ambição do homem tem feito com que ele 

esqueça que a verdade da vida é a simplicidade, o amor, o carinho, o 

perdão e a caridade. 

Assim, eu convido a todos vocês a pensarem neste episódio da falta 

de água e verificarem a real necessidade que temos de todas estas outras 

coisas, e o que é importante para todos nós. De formas que fico muito 

feliz em aqui estar mais uma noite, vendo a cada dia um trabalho 
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espiritual muito formatizado, as entidades amigas de um elevado 

esclarecimento sobre este Pouso de Paz. 

Os amigos, dirigentes espirituais conduzindo habilmente todos os 

colaboradores desta Casa para que as pessoas tenham paz, saibam ser 

tranquilas, não sejam irrequietas, saibam cultivar o silêncio que é um 

remédio, enquanto se falam muitas coisas, o silêncio, as vezes, é a 

resposta mais adequada. 

Assim amigos, não se preocupem em atender ou buscar pessoas 

que saem de suas vidas, por um momento ou outro, se afastam de nós 

para seguir caminhos diferentes, porque não mais compreendem o 

esquema de vida que cada um tem que seguir. Vale entender que estas 

pessoas estarão no seu justo lugar, assim como você também estará no 

seu justo lugar, ore por estes irmãos que ainda permanecem em seus 

pensamentos, em seus corações, seja uma ingratidão sofrida, seja uma 

dor causada por uma separação, ou talvez seja ainda, algo 

incompreensível que está ligação lhes tenha deixado, uma culpa ou medo, 

uma sensação de tudo ter se feito por aquela pessoa e ainda restar em 

você um pensamento de que não fez tudo o que podia, que faltou com a 

caridade, com atendimento. Não deixe o seu coração se perder por isso, 

prossiga confiante no amanhã, o tempo dissolve todo o mal entendido, o 

tempo esclarece toda dúvida. 

Assim eu me despeço com muita paz no coração. Fiquem com Deus.  
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