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As tentações de Jesus e as nossas tentações
Cumprimentos. Boa noite a todos que Jesus permaneça conosco e que esta noite seja
realmente muito boa para nossas almas. Que possamos levar para nossos lares para nossa
vida todos ensinamentos do nosso mestre Jesus e que consigamos colocar em prática esses
ensinamentos de nosso mestre, toda sua vida, seus exemplos, atitudes, palavras, colocadas
no evangelho por intermédio dos nossos evangelistas é um código de vida para que sejamos
felizes então, se nós colocamos o evangelho e o praticarmos esse código dá certo. A nossa
vida vai ser mais feliz, mais prazerosa, completa e estaremos nascendo do bem. É isso que
Deus quer de nós. Estamos aqui para evoluirmos, crescermos e para ajudarmos este planeta
a ser realmente um planeta de regeneração e ele já está nesse caminho faz muito tempo e
nós aqui todos presentes somos ajudantes dessa mudança do nosso planeta. Então façamos
realmente uma força muito grande. Nós devemos dar o nosso testemunho em mudar.
Quando eu digo mudança, quero aproveitar para falar a respeito das mudanças que
devemos ter em virtude da nossa vida atual e não é muito diferente daquilo que Jesus
passou aqui. Então hoje vamos conversar um pouquinho a respeito das tentações que Jesus
sofreu na terra e das nossas tentações e veremos, que as tentações do nosso mestre não
foram diferentes das nossas, porém Ele com a sua sabedoria com a espiritualidade já
formada, com a sua luz e tudo que Ele trouxe do plano superior Ele soube vencê-las e nós às
vezes não sabemos vencer as nossas tentações. É por isso que precisamos ler, meditar,
entender, tudo o que está no evangelho e procurarmos colocar em prática. Sabemos que
Jesus mesmo sendo o espírito mais perfeito que Deus colocou na terra Ele passou por tudo,
por sofrimento, alegria, humilhação, porque não era bem quisto pelos seus irmãos. Ele não
era amado, muito pelo contrário era invejado e sofreu todas as tentações. Mas Ele era um
espírito perfeito e não caiu perante os prazeres da vida, o que às vezes acontece conosco,
as vezes uma coisinha boba de tudo nós escorregamos e depois deixamos muitas lágrimas e
sofrimento. Por que fiz isso, porque não pensei, não analisei, por que não ouvi o outro. Isso
não aconteceu com Jesus em momento algum. Vejamos a primeira tentação, é quando
Jesus havia jejuado quarenta dias e quarenta noites. Imaginem a fome a sede a angústia que
Ele devia estar. Ele fazia tudo isso por nós, e aí chega, conforme diz a bíblia, satanás, mas
nós espíritas sabemos, o que existe, são espíritos não evoluídos que não encontraram a luz
de Deus, que não conhecem a luz do evangelho, a palavra boa e amor. ...
(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).

Obrigada a todos, a casa e pelo convite.

Página 1 de 1

