ANJOS
Mary Baker Eddy
(Tradução livre)

Quando anjos nos visitam, não ouvimos o roçar de asas, nem
sentimos o toque emplumado do peito de uma pomba, mas
reconhecemos a presença deles pelo amor que criam em nossos
corações. Ah, espero que você sinta esse toque, – não é um
aperto de mão, nem a presença de uma pessoa amada; é mais do
que isso: é uma idéia espiritual que ilumina o seu caminho! O
Salmista diz: "Deus mandará que os anjos dele cuidem de você."
Deus lhe dá Suas idéias espirituais, e elas, por sua vez, lhe dão o
suprimento diário. Nunca peça para o dia de amanhã: é suficiente
que o Amor divino seja uma ajuda sempre presente; e se você
esperar, jamais duvidando, terá tudo o que você precisa, a cada
momento. Que gloriosa herança nos é dada mediante a
compreensão do Amor onipresente! Mais não podemos pedir,
mais nós não queremos, mais não podemos ter. Essa doce
garantia é um "Acalma-te, emudece" a todos os temores
humanos, a todo tipo de sofrimento.
ANGELS
Mary Baker Eddy
When angels visit us, we do not hear the rustle of wings, nor feel
the feathery touch of the breast of a dove; but we know their
presence by the love they create in our hearts. Oh, may you feel
this touch,—it is not the clasping of hands, nor a loved person
present; it is more than this: it is a spiritual idea that lights your
path! The Psalmist saith: "He shall give His angels charge over
thee." God gives you His spiritual ideas, and in turn, they give you
daily supplies. Never ask for tomorrow: it is enough that divine
Love is an ever-present help; and if you wait, never doubting, you
will have all you need every moment. What a glorious inheritance
is given to us through the understanding of omnipresent Love!
More we cannot ask: more we do not want: more we cannot have.
This sweet assurance is the "Peace, be still" to all human fears, to
suffering of every sort.
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