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Jesus e as minorias
(CUMPRIMENTOS)

Boa noite a todos. Vamos conversar sobre assunto que nos diz muito respeito.

Agente se esquece que aqui neste mundo somos todos irmãos. Perante este criador somos
todos irmãos. Irmão é aquele que nasceu da barriga da minha mãe. Filho é aquele que
nasceu da minha barriga. Hoje vamos falar a respeito das minorias. Quando Jesus veio à
terra Ele já sabia da missão. Tudo que iria encontrar aqui. Nasceu, num campo minado. E
naquela época era um povo muito individualista. Uma leve aparência de como somos hoje,
um pouco individualistas. Jesus gostava muito de reforçar o caráter a dignidade da pessoa
por Ele quando veio à terra, sua missão foi colocar ordem naquele povo que caminhava em
desalinho, mas para que isso acontecesse havia uma espécie de guerra porque o poder era
muito, havia muita gente poderosa e a minoria era aquela esquecida, mas para essa minoria
esquecida Ele dizia “Eu não vim curar os sãos Eu vim curar os doentes” . Agimos dessa
forma dentro de casa. Quando um filho vai bem caminha sozinho, quando nos dá trabalho é
aquele que ficamos martelando em cima, cuidando, orientando e falando. Jesus também veio
aqui para curar os doentes, nem sempre do corpo, mas os doentes da alma, porque são
humilhados, injustiçados, espezinhados, então a sua alma vai ficando doente, sofrido,
porque vai se sentindo à margem da vida e foi para essas pessoas que Jesus veio. Ele dizia

“Vinde todos vós que estais aflitos e sobrecarregados e Eu vos aliviarei” . E eles não
entendiam isso, principalmente os doutores da lei, as pessoas de “nome”, eles achavam que
para ser messias tinha que ser o rei que guerreasse, discutisse, bravo, destemido e Jesus
não veio para isso ....
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Obrigada a todos, e à casa e pelo convite.
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