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Casamento

Cumprimentos. Vamos fazer uma prece, elevar os nossos pensamentos e o nosso coração a
Deus pai pedindo a Ele que derrame sobre cada um de nós esta noite suas bençãos de amor
de saúde de harmonia de equilíbrio, que nós possamos nos sentir acariciados abraçados por
essa espiritualidade que está aqui desde manhã preparando o ambiente, preparando
energias salutares para nos presentear, para nos encher de conforto, nos encher de coragem
e para fortalecer a nossa fé. Obrigada Pai querido, obrigada Jesus, obrigada Maria e toda
falange de luz aqui desta casa por mais uma oportunidade de nós estarmos trabalhando em
nome do bem. Vamos abrir este encontro fazendo a oração que o nosso Mestre nos deixou.

“Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa Vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai
hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e
não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do todo mal que assim seja graças a
Deus”. Hoje tem a alegria de estar aqui dividindo com vocês uma reflexão, e a reflexão
dessa noite é sobre o casamento. Apesar do “x” ali não vou morder ninguém. Sou vou jogar
umas perguntinhas para agente ir embora pensando. É um assunto que eu até pedi para
falar. Eu quero falar sobre isso, porque eu acredito tanto nisso, nessa questão da união das
pessoas, casamento, que é o começo da família. Eu acredito muito nisso. Já tive minhas
experiências que hoje me ajudaram a estar aqui propondo uma reflexão. Nós não vamos sair
daqui com o casamento resolvido mas agente vai sair com umas “pulgas atrás da orelha”.

“Nossa é verdade isso aquilo, é importante.” Então o objetivo deste “bate papo” é lançar
realmente alguma idéias para agente pensar. Então casamento, assim, eu vejo ele como
uma série de operações matemáticas. Primeiro há uma subtração, é onde o marido, o noivo
com a noiva, saem da casa dos seus pais, então há uma subtração para se unirem. Então
depois da subtração vem a adição eles vão se unir em nome de um amor de um
sentimento. Depois que eles se uniram eles vão entrar na operação da multiplicação que é

“o ide e multiplicai-vos”. Então estamos casados, temos filhos e a família cresce. E depois
que os filhos estão grandes, vem o neto, agente entra na fase da divisão. É quando o marido
não é mais marido a mulher já não é mais mulher. Eles já são “vô” e “vó” e não conseguem...
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Obrigada a todos, a casa e pelo convite.
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