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Cura
(Cumprimentos) – Boa noite a todos, hoje nós vamos meditar um pouquinho, raciocinar sobre o
que foi falado na preleção que é a nossa cura, tão fácil falar sobre cura mas cura do próprio
espírito mesmo. Como nós iniciamos a nossa preleção falando em cura então eu vou falar
sobre cura hoje. Principalmente a cura espiritual que essa casa trabalha muito. E muitas
vezes na nossa visão nós olhamos esse encontro que agente tem aqui como sendo algo que
só os trabalhadores desta casa participa. Na realidade isso não é verdade. Na realidade o
que é verdade é que aquilo que Jesus falou lá trás “a tua fé te curou”. Então Ele é que nos
mostra o caminho para que agente consiga atingir e chegar lá um dia. E agente falando em
Jesus Ele viveu trinta e três anos aqui no plano terreno e nós nunca ouvimos falar que Jesus
teve algum problema de saúde. Não é verdade? Nós não tem esse conhecimento, pelo
menos isso eles não escreveram sobre Jesus. Os evangelistas escreveram tudo aquilo que
Ele ensinava, tudo aquilo que Ele pregava, mas não falaram sobre isso. Mas por que essa
preocupação? Será que Jesus teve algum problema de saúde que agente não tem
conhecimento realmente? Eu. Eu em particular. Não acredito que Ele tenha tido nenhum
problema. Simplesmente porque, porque Ele tinha esse controle, essa fé. Como Ele
mostrava às pessoas que a tua fé te curou. Como Ele falava com tanta autoridade isso? E
como acontecia tantas coisas maravilhosas diante Dele? Foi com as suas palavras? Não. Foi
exatamente diante Dele. Ele emanava esse sentimento que as vezes agente encontra aqui
dentro, que muda o nosso comportamento. Nós estamos em boas vibrações. Cada um que
sai da sua casa, que vem aqui procurar o melhor, traz isso aqui para dentro, então todos nós
participamos desse trabalho. Não é o mentor que está ali só, os trabalhadores, mas todos
nós que estamos aqui dentro, vem procurando um conforto, uma coisa melhor e é isso que
nós encontramos realmente. Se nós sairmos de casa e falarmos assim, “olha eu vou lá mas

não aguentando nem escutar aquele cara falando”. Nós vamos sair daqui bem? De jeito
nenhum. Com toda certeza nós vamos sair daqui bem?? Mas como nós temos essa vontade
de vir e fazer a nossa parte que é buscar essa melhora interior o nosso espírito se aliviar das
nossas dificuldades, com toda certeza nós saímos daqui melhor do que nós entramos.
Porque nós unimos toda essa energia condensada que a espiritualidade nos trás e
participamos dela com essa vontade de melhorar. É isso que faz a diferença em qualquer
lugar não estou dizendo que é aqui na casa espírita somente. Mas quando agente vai numa
igreja qualquer que seja ela, e a cura acontece em todas elas, essa cura espiritual . . .
(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.
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