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O Lar

Cumprimentos. Boa noite a todos. O Cristo que está em mim saúda o Cristo que está em
cada um de vocês. É um prazer estar aqui, faz tempo que não apareço aqui, é a segunda
vez que que estou na casa, mas é com muita alegria que estou aqui adentrando mais uma
vez nesta casa de orações. Tenho várias palestras prontas mas, quando agente tem a
responsabilidade de estar aqui, não é o que agente quer falar, é o que a espiritualidade quer
que agente fale. Então os recadinhos pelo menos para mim, funciona assim, às vezes eu falo

ai deixa e ver a palestra que já está pronta, o tema , quando eu vou ver dá mais trabalho do
que já está pronto. É o que a espiritualidade pede para agente ver. Então escrevi correndo,
vocês me desculpem mas está tudo aqui. Resolvi falar sobre O Lar, o nosso lar. Há mais de
dois mil anos, um espírito de elevada envergadura recebeu a missão de ser o nosso

governador planetário. Veio para cá neste planeta, e colocou a lei dos profetas em
andamento, Ele disse, não vim revogar, a lei e sim, colocá-la em prática. Esse espírito Jesus,
nosso governador planetário, veio para cá, colocar a lei dos profetas em prática com o Seu
exemplo com a Sua humildade, sorriso meigo, olhar sereno, palavras confiantes nos deixou
um roteiro, seguras pegadas, como sermão do monte, suas curas, suas parábolas, seus
milagres, um roteiro de seguras pegadas, esse homem que revolucionou uma época. Esse
homem que foi um revolucionário, esse homem que antes de começar a sua tarefa, Ele ia
nas sinagogas ouvir a explanação, a Torá o Evangelho, e ficava a sentir a aflição a culpa, das
pessoas que ali estavam a ouvir tudo aquilo e foi isso que foi fortalecendo o mestre a
começar a sua missão. Ele começou sua missão depois de trinta anos mesmo já sabendo o
que haveria de fazer, mas Ele se renovava aprendendo com o povo, a cada dia, observando
e exemplificando. Hoje estamos à véspera do terceiro milênio e toda humanidade encarnada
e desencarnada já ouviu sobre os ensinamentos desse rabi da Galileia mas, não temos mais
a desculpa de dizer que não sabíamos, não ouvimos. O Cristo veio colocar a lei dos profetas
em prática e a doutrina espírita veio trazer pra gente de forma mais esclarecedora, de forma
libertadora e infelizmente desses ensinamentos que são tão atuais, parecem que foram
escritos ontem mas, infelizmente agente ainda não sabe colocar em prática. Muita vez
agente acha que colocar o evangelho do Cristo em prática na vida é ler, é explanar o
evangelho é fazer curso, é dar passe, mas é muito mais fácil e ao mesmo tempo complexo ...
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Obrigado a todos, a casa e pelo convite.
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