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Do dever cristão

(CUMPRIMENTOS)

Boa noite a todos. Que a paz do mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.

Inicialmente nós vamos agradecer o convite e principalmente a direção espiritual que nos
traz mais uma vez nos dando a oportunidade de dividir o que buscamos a cada dia e assim
nós vamos hoje refletir do Do dever do cristão. Inicialmente o dever é melhorarmos sermos
pessoas boas que possamos ajudar os outros sem esperar nada. Pessoas que possam fazer
tudo aquilo com muito amor e muito prazer para poder ajudar. Não aquele que se diz cristão
e um dos seus deveres, fazer pensando em alguma troca lá na frente. Faça de coração que
o bônus virá. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos dá uma noção muito grande quando
Santo Agostinho fala assim “Fazei o que eu fazia quando na terra e no final de cada dia

eu interrogava a minha consciência, passava em revista tudo que tinha feito e me
perguntava “Será que deixei alguém triste comigo?” Foi dessa forma que ele achou o
meio para fazer a sua reforma íntima para poder se preparar e ser realmente um cristão. E
hoje aqui nesta casa temos uma grande oportunidade de fazermos igual a ele. Sairmos no
dia do trabalho não como uma obrigação social mas sim com vontade de ajudar com o
coração com vontade de fazer porque se não é de coração é melhor não vir. No final do
trabalho fazermos uma reflexão e nos perguntarmos antes de dormir: “Será que fiz tudo

certo? Será que fui mal educado com alguém? Será que eu não poderia ter dado um
sorriso a mais hoje durante o trabalho?” Mas nós bondosos e egoístas como somos não
fazemos isso. É raro aquele que no final do dia agradece por tudo que Deus lhe deu naquele
dia. A nossa corrida é tão grande que não temos tempo para isso. Até porque temos
concorrência grande como televisão como querendo saber notícia porque até preguiça de
levantar da cama, ficamos com o controle remoto na mão e daqui a pouco agente adormece
e nem rezamos e nem agradecemos. Precisaríamos fazer isso todos os dias …..
(OUÇA
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www.uecpontodeluz.com.br na aba Palestras).

Obrigado a todos, e à casa e pelo convite.
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