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Separação da alma e do corpo
(CUMPRIMENTOS)

Boa noite a todos. Vamos nos entrelaçando sentimentos e os corações nos

colocando de forma bastante receptiva para podermos absorver tudo aquilo que a
espiritualidade preparou para estar nos passando. Quero agradecer a direção da casa tanto
material quanto espiritual. Nós vamos falar hoje sobre Separação da alma e do corpo. É um
assunto que traduzindo, morte. Ninguém gosta. Ninguém está preparado para este momento
que é uma grande ou a única certeza desde que nascemos. Já sabemos que estamos
chegando

mas

retornaremos

um

dia.

Ninguém

ou

quase

ninguém

se

prepara

adequadamente. Quando chega o momento é aquela correria, esquece de tudo, é um
momento de tristeza, nós ainda tratamos o momento da separação que chamamos de morte
como um momento de tristeza de perda. Para falar da morte nós vamos refletir aqui hoje,
poderíamos dar o título não de morte ou separação, poderíamos falar do medo, chamar de
egoísmo, despreparo, falta de fé, porque todos esses valores envolve ainda nosso estágio
que não nos permite certas atitudes e uma delas, principalmente é da morte, nós ainda não
temos esse preparo, então os valores que nos envolve é o sentimento de perda como se
fossemos perder o nosso ente querido, parente. Não é bem assim a doutrina espírita nos
mostra. À época da perseguição aos cristãos quando eram jogados aos leões em praça
pública era um espetáculo a mando de Paulo de Tarso. Os cristãos quando chamados
adentravam a arena cantando hinos de louvor à divindade em voz baixa, sussurravam as
canções e eram nesse momento preparados. Conta a nossa literatura que esses cristãos
quanto mais bem preparados, ao primeiro golpe do leão, o espírito era tirado e o corpo
ficava ao espetáculo. Os espíritos dos cristãos na sua grande maioria não percebiam o que
estava acontecendo dado o socorro da espiritualidade superior, porque eles estavam
prestando um serviço, eles abraçaram a causa cristã e desempenhavam muito bem esse
serviço então a atenção da justiça divina a atenção da espiritualidade era tão grande e
carinhosa que eles ficavam de prontidão e ao primeiro golpe do leão tirava o espírito que
adormecia e eles só iriam tomar conhecimento posteriormente. Nós lembramos disso
exatamente para comprovar a nossa falta de fé, de confiança na espiritualidade e na justiça
divina porque o socorro que todos nós merecemos virá no momento da transição ….
(OUÇA

INTEIRO TEOR DESTA PALESTRA BAIXANDO GRATUITAMENTE, CÓPIA FREE, O ARQUIVO ÁUDIO

DIGITAL QUE SE ENCONTRA NO SITE

www.uecpontodeluz.com.br na aba Palestras).

Obrigado a todos, e à casa e pelo convite.
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