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Da parte que nos cabe ou buscai e obtereis.

Cumprimentos. Boa noite a todos. Sabemos que a dor física é passageira efêmera mas a dor
moral, dor espiritual, esta é perene e nós sabemos que ela só vai mudar quando nós
resolvermos mudar. Toda cura ela não acontece só porque Deus ou Jesus assim tem
planejado para nós. Só pelo fato de vocês terem vindo a esta reunião num feriado, sextafeira Santa, boa parte dos problemas que temos a resolver estarão resolvidos se nos
propusermos a resolvê-los. Quando vamos ao médico procurar cura ao corpo material,
aceitamos as recomendações. Saímos do nosso conforto para cumpri-la. O espiritismo nos
diz através das palavras de Jesus no seu Evangelho de que a dor é a nossa maior amiga. Só
quando sentimos algum tipo de dor é que agente se mexe. Nenhum de nós está aqui é mais
ou menos perfeito daqueles que veem buscar assistência porque nós também viemos buscar
assistência. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando Jesus estava para ser crucificado,
Pilatos disse a Jesus “eu tenho o poder de te libertar agora” . Jesus respondeu “o seu poder

vem do Pai que o dá. Você não tem poder nenhum sobre mim” . A vida encarnada é uma
benção, saibamos aproveitar esta oportunidade. O que importa é a mensagem que vai
mudar nossas vidas. O que são setenta, oitenta, noventa anos comparados com uma
eternidade. Será que tenho tempo de continuar errando, errando, errando … Será que tenho
oportunidade de melhorar? Não posso mudar o que fiz mas posso mudar o que vai acontecer
lá na frente trabalhando hoje. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. As aflições são
consequência da semeadura. Nós não temos noção do tamanho do trabalho da
espiritualidade para nos trazer até aqui. Aprendamos a viver com as nossas limitações
físicas, isso é o mínimo comparado com o que a espiritualidade tem para nos mostrar.
Escolhi para falar um pouco do evangelho. Capítulo XXV “Buscai e achareis”. Começa desta
forma ajuda-te que o céu te ajudará. Só esta frase já dá a essência de ser encarnado no
planeta terra. Precisamos ajudar o próximo porque também estamos ajudando a nós. Como
diz O Sr. Antônio Paquer “OLHA QUE COISA MARAVILHOSA” : se todos se preocuparem

com o próximo muitos estarão pensando em mim e eu não necessitarei preocupar-me comigo
tanto como preocupo-me hoje. Ao contrário se cada um preocupar-se consigo, amealhará
riqueza muitos bens. Não adianta preocupar-nos em buscar a felicidade nessas coisas
efêmeras. Não é o bem físico que vem conseguir a tranquilidade mas a paz. É a paz que
todo ser humano busca. A aflição não é criação divina e sim nossa. Somos criadores dos
nossos problemas. Está na hora de melhorarmos e parar de cometer os mesmo erros.
Precisamos parar de errar e ter defeito moral. Estamos aqui mais por débito que por crédito.
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Estamos pagando. Precisamos de atitudes equilibradas, todo excesso prejudica. Obrigado a
todos, e à casa e pelo convite.
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