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Eu não vim para destruir a lei
(Cumprimentos) – Agora a gente entende porque Jesus diz lá que “para entrar no reino dos

céus somente como uma criança”. As coisas estão acontecendo as atribulações estão ai nós
sabemos disso mas eles estão aí com a sua simplicidade sua humildade levando isso daí na
maior alegria, na maior satisfação. Bem, hoje nós estamos trazendo para vocês, acredito,
hoje eu penso assim, tudo preparado por Deus, tudo preparado por essa espiritualidade que
tanto nos ama e mais uma vez através dessa oração que sobe até Deus confirmando o tema
desta noite. Nós estávamos lá pensando e muitas vezes temos que entregar para
espiritualidade para não sermos pegos na nossa personalidade, o que precisa ser trazido até
a casa espírita? É tudo aquilo que Deus preparar. É tudo aquilo que Deus direcionar. E se
nós orarmos a Ele, se nós pedirmos a Ele, Ele vai nos apontar o melhor caminho e aí a gente
está livre da personalidade nosso personalismo que pode atrapalhar tudo. E Ele prepara
justamente para essa noite o primeiro capítulo do livro “O evangelho segundo o espiritismo”,
e se vocês prestaram atenção, não tem como, as vezes a gente não presta atenção, porque
a emoção é muito forte e a gente acaba se envolvendo muito no que eles estão cantando
que eles estão cantando naquela hora. Mas ali está no primeiro capítulo do “O evangelho

segundo o espiritismo”, com o título, com o tema central de “Eu não vim destruir a lei”, e
nós pegamos através desse título central o assunto para que nós possamos aqui
compartilhar trocar experiência trazer uma forma daquilo que a gente tem mas vocês tem
todo direito toda liberdade para poder compartilhar conosco também, porque se não teria
nenhum mérito

isto daqui. Somos todos iguais, todos irmãos buscando caminho, todo

mundo buscando a evolução, cada um na sua responsabilidade e cada um tem a sua
responsabilidade sim. Desde uma oração, entregue por essas crianças de uma forma que eu
não tenho dúvida nenhuma que as preces deles foram ouvidas. Não tenho dúvida. E nesse
tema central do primeiro capítulo do “O evangelho segundo o espiritismo”, é preciso que a
gente dê uma recorrida àquilo que está escrito lá no evangelho. No evangelho ele começa
justamente iniciando sobre a diferença entre as duas leis mosaicas, as duas leis, que vieram
através de Moisés. A primeira foi aquela que ele recebeu lá no monte Sinai. Ele recebe
através de Deus os dez mandamentos. As leis de Deus. E aí Moisés resolve promulgar a sua
lei civil. Que é essa lei que nós utilizamos até hoje no nosso planeta. É a lei do judiciário que
vocês conhecem. Porque lá também diz que matar é crime. Quanto a lei de Deus, diz que
matar, nós estamos aí em pecado vamos dizer assim, fechar um pouco a palavra pecado ...
(Ouça

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

Obrigado a todos e a casa pelo convite.

Página 1 de 1

