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As virtudes

Boa noite a todos. Estejamos com Deus já que Ele está dentro de nós. Vou

falar hoje sobre As virtudes, e as histórias que vou contar são baseadas neste livro. As
virtudes são os nossos valores mais preciosos, nossos maiores tesouros. Por isso temos que
valorizá-las e sempre cultivá-las, nunca saem de moda e não ficam desatualizadas. Quando
chegar a hora de desencarnarmos deixaremos o nosso corpo físico, os acessórios e o que
levaremos da nossa vida terrena quando formos nos apresentar ao criador? Serão as
virtudes que agente vai levar em nossas bolsas, mochilas existenciais, os atos bons que
fizemos, as atenções que demos às crianças aos nossos irmãos menos esclarecidos aos
idosos aos animais. Vou dar um exemplo. O seu Pedro Grana Alta, era um empresário muito
bem sucedido na vida, tinha imóveis, empresas, dinheiro e, um dia ele desencarnou como vai
acontecer com todos nós. Chegando no além foi recebido por um bem feitor que iria levá-lo
até sua nova moradia. Então saíram numa alameda com muitas árvores, flores, passarinhos,
muitas casas simples porém, muito aconchegantes e num pedaço do caminho o “bem feitor”
falou para o Pedro, está vendo aquela? É da sua cozinheira. Ele disse, nem sabia que ela já
tinha desencarnado. O “bem feitor” não disse nada. Continuaram a caminhar e mais adiante
mostrou outra casa e falou, aquela ali é do seu jardineiro. Pedro estava muito entusiasmado,
ansioso. Pensou, se os meus serviçais tem essas casas tão aconchegantes, imagine a
minha. Eu todo rico poderoso mas, à medida que eles foram caminhando a paisagem
começou a mudar, era mato seco, as casas eram barracos e no fim da rua o “bem feitor”
disse: Pedro essa é a sua nova residência espero que você seja feliz nela. Ele levou um
susto. Pensou impossível, eu pessoa com tantos bens lá na terra vou morar num mísero
barraco desses, só pode ser brincadeira. O “bem feitor” disse, acho que você não entendeu.
Essas casas nós construímos com a matéria-prima que vocês mandam lá da terra, as boas
ações, os trabalhos sem querer algo em troca e você durante toda sua vida foi egoísta,
reclamou de tudo, nunca deu uma mão a um irmão então nada. Pedro falou, mas ninguém
me falou isso. Então ele respondeu, você deve ter se esquecido porque há dois mil anos
atrás esteve aqui um homem de nome Jesus que explicou muito bem sobre a questão de
cultivarmos nossos tesouros no céu aonde as traças não corroem e nem o ladrão rouba.
Sem argumentos Pedro entrou no barraco e ficou pensando como vai ser sua próxima
encarnação. ...
(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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