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Jesus no lar

Cumprimentos. Bom gente, primeiramente boa noite a todos. Gostaria de agradecer a casa
pelo convite e a cada um de vocês porque se não fosse vocês eu não teria a oportunidade de
trabalhar um pouquinho para o nosso mestre Jesus de quem agente tanto recebe as coisas,
agente vai recebendo, recebendo. Eu sou casa espírita Semente de Luz, adentrei através de
uma escola de aprendizes do evangelho e é por isso que estou agradecendo vocês pela
oportunidade de estar aqui, porque nessa escola agente recebe realmente muito, então
agente precisa doar um pouquinho. Em setembro mês da família então nós vamos começar
com um testinho que está no livro Jesus no lar, falando um pouquinho sobre a importância da
família de um lar, realmente, tá. Então vamos começar aqui: No livro Jesus no Lar, existe a

seguinte estória: Jesus, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os Sagrados
Escritos e falou com bondade:Simão, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com
os frutos de cada dia ? Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores, ninguém compra
resíduos da pesca ! E o oleiro, o que faz para atender à tarefa a que se propõe ? Modela o
barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E como procede o carpinteiro para alcançar o
trabalho que pretende ? Lavará a madeira, usará o serrote, o martelo e o formão, de outro
modo não afeiçoará a peça bruta. Jesus, calou-se por alguns instantes e disse: Assim também
é o lar diante do mundo ! É a primeira escola da alma. Se o negociante seleciona a
mercadoria, o marceneiro afeiçoa a madeira, como esperar uma comunidade segura e
tranquila sem que o lar se aperfeiçoe ? Ou seja tudo começa como foi falado aqui no
comecinho, dentro do lar. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. -Pedro,

acendamos aqui, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela, recebes do
Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar nela a sementeira da felicidade e da paz
na conversação e no pensamento ? O Pai envia-nos a luz através do Céu ! Vamos dar uma
paradinha de novo aqui numa frase tá gente, olha só: Por que não instalar nela a sementeira

da felicidade e da paz na conversação e no pensamento ? Tudo que agente conversa dentro
do lar, tudo que agente pensa dentro do lar. Então Jesus, convidando os familiares do

apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e
abriu, na Terra, o primeiro culto cristão do lar. Nós estamos falando do evangelho no lar ….
(OUÇA

INTEIRO TEOR DESTA PALESTRA BAIXANDO GRATUITAMENTE, CÓPIA FREE, O ARQUIVO ÁUDIO
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www.uecpontodeluz.com.br na aba Palestras).

Obrigada a todos, a casa e pelo convite.
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