As Doze Noites Santas

10ª Noite Santa
Texto: Edna Andrade / Narração: Mirna Grzich
Agradecimento especial a Gabriel Lehto

De novo sai o sol, atravessamos um novo dia e vem o cair da noite. Uma estrela brilha
no céu, emanando seu brilho da Constelação de Gêmeos, o portal através do qual
emanam as forças espirituais dos Serafins, os Seres do Amor. Amor que não está mais
assentado nos laços físicos, nos laços da paixão, mas em laços espirituais. O amor
fraterno.
O mito grego de Kastor e de Polydeukes, irmãos que eram filhos da mesma mãe com
pais diferentes, sendo que Kastor era mortal e Polydeukes imortal. Ocorreu que Kastor
morre e o seu irmão vai até Zeus e pede que a sua imortalidade seja retirada e concedida
a Kastor; Zeus comovido, tornou ambos imortais e os colocou no céu na forma de uma
constelação, a constelação de Gemeos!
Ele os eleva à condição macrocósmica, e o que os torna imortais não são os laços de
sangue, mas o abrir mão de si mesmo, que é a forma ainda mais elevada de Amor!

No Evangelho temos a expressão dessa forma de amor: “onde dois estiverem reunidos
em meu nome eu estarei no meio deles” – abre-se mão do próprio Eu, e ganha-se um
outro Eu que é eterno.
A fraternidade é o mais poderoso impulso para a vida social, porque ela pode quebrar as
barreiras de status, etnia e crenças.
Na décima Noite Santa, através do portal de Gêmeos, os impulsos espirituais dos
Serafins ajudam a vencer a barreira do individualismo e da solidão.
Nesta noite abra o seu coração, reconheça o bem em si e nos outros. Da região de
Gêmeos, os Serafins, Espíritos do Amor, lhe trazem impulsos para vencer a barreira do
individualismo e da solidão e encontrar sentido na união e na fraternidade.

