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Dia das crianças
(Cumprimentos) – Boa noite a todos. Que a paz do Cristo permaneça nos nossos corações. Hoje
é um dia duplamente especial uma egregora maravilhosa se formando no nosso planeta,
somos imensamente amparados pelas energias femininas de Maria e de toda egregora
feminina que trabalha no astral. As homenagens hoje são específicas para nossa Senhora
Aparecida que apareceu em 1717, uma imagem que foi achada lá no rio Paraíba pela família
Pedroso. Essa imagem encontrada, atrás dela, desse sincretismo, para igreja Católica, nossa
senhora Aparecida, “mamãe Oxum” que também é nossa Senhora na umbanda no
candomblé, e acabamos de ouvir que Deus é um só para todos nós em todas religiões, que
possamos nos permitir sentir essa energias amorosas que vibra no planeta hoje “Filhas de

Maria, Fraternidade em Cálice”, todas as fraternidades femininas nos auxiliam todos os dias
mas nós nos condicionamos, um dia para cada coisa, e hoje especificamente também temos
um motivo importante que é “Dia das crianças”, e essa palavra criança nos inspira amparo,
proteção, amor, como todos já fomos e ainda temos ela em nós, que possamos nos sentir
hoje amparados realmente, porque ainda não nos sentimos até agora se ainda não abrimos
a visão até agora, se esse horário para isso, possamos daqui até adormecer, que possamos
adentrar, a essa imagem maravilhosa que é a imagem e a energia de Maria, seja em
conforto. Que bom temos várias formas de ano nos ligarmos mais intensamente ela seja no
dia de nossa senhora da Aparecida, ou no dia de nossa senhora de Lourdes, ou no dia de
nossa senhora de Fátima, que maravilha que é isso. A doutrina Espírita não deu cria a essa
visão para entender que maravilha, que nós temos vários caminhos que são as diversas
religiões e formas de entendimento de nos ligarmos com a espiritualidade maior. E eu
preparei assim para agente falar um pouco sobre a criança que é muito importante no dia de
hoje. Na nossa bíblia tradicional é Marcos capítulo X versículo de XIII a XVI e, no nosso
evangelho segundo o espiritismo está no capítulo VIII. O evangelho de Marcos relata que
certa vez levaram crianças até o mestre e os discípulos começaram a afastar as crianças do
mestre e o mestre zangou-se. O mestre não gostou da atitude dos seus discípulos e
seguidores de afastar Dele as crianças e Ele disse “deixai vir a mim as crianças porque o

reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham, em verdade, em verdade, Eu vos
digo, Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará.”
Jesus abraçou e abençoou nas crianças com uma imposição de mãos dando passe … ...
(Ouça

inteiro teor desta palestra baixando gratuitamente, cópia
free, áudio digital, MP3, no nosso site na “aba” Palestras)

Obrigada a todos e a casa pelo convite.
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