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Amai os vossos inimigos
(CUMPRIMENTOS)

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

Inicialmente nós vamos agradecer a direção encarnada desta casa e agradecer a direção
espiritual que sem ela não poderia nem estar aqui. O tema da noite das nossas reflexões
está em Mateus capítulo vinte versículo quarenta e três a quarenta e sete, e ele começa no
dizendo assim, Amai os vossos inimigos. Tendo ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo
e aborrecerás o teu inimigo mas, eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que

vos odeiam. Se amar àquele que consideramos amigo já é difícil imagina colocar em nossa
mente amar quem não gostamos, achar que são nossos inimigos ou que nos odeiam. Por
esse “achismo” vamos levando o tempo todo que as pessoas não gostam de nós. Mas não
procuramos em momento algum buscar se realmente existe esse ódio todo que carregamos
e ele diz muito bem “se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os vossos

inimigos é a maior vitória”. É virtude excelente. Maior vitória sobre o egoísmo e o orgulho.
Porque o que os trava no dia a dia é o orgulho. Não adianta dizermos que não somos
orgulhosos e egoístas. Isso nos trava o tempo todo. Não aceitamos quando as pessoas
dizem isso de nós. Sabemos que somos. Tudo só começa a melhorar em nós quando
começamos aceitar. Não adianta rezar, pedir se não mudamos. Pedimos, Ele nos dá e não
mudamos, isso não resolve nada. Pedimos Ele está sempre doando mas não aceitamos, não
queremos, não fazemos nada para melhorar. Quando a “coisa aperta”, gritamos, vamos para
o centro buscando ajuda, quanto todos falaram antes para irmos na igreja rezar fazer alguma
coisa mas a profanidade do mundo lá fora “é muito gostosa, muito boa” e nós queremos ficar
naquilo lá. Muitas vezes falam para nós, vamos até o centro aprender alguma coisa, rezar,
falar, quantos de nós poderia estar fazendo palestra falando do Cristo. Colocar o Cristo
primeiro no coração, aceitá-lo primeiro, depois falar dele. Por mais que seja intelectual, se
não colocar Cristo na sua vida não vai adiantar de nada. Se não tens amor o orgulho te
corrompe te come aos poucos mas não te deixa crescer. Quando estamos em reunião, perto
de alguém que não gostamos, comentamos com o outro “nossa é chegar perto de fulano e
vem aquela energia pesada, negativa. A coitada da pessoa não tem energia negativa
nenhuma. Ela é minha, eu estou emitindo para ela, estou com o coração cheio de
pensamento negativo, eu estou falando dela e, tudo é os outro, nada sou eu ...” ....
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Obrigado a todos, e à casa e pelo convite.
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