Disquete nº

Indaiatuba: 09/11/2012

0911

União Espírita Cristã Ponto de Luz
www.uecpontodeluz.com.br

Autor: Victor

JMB – MJB

Arquivo.: 032 - Uecpl - Palestra - 09.11.2012 - Victor - A procura da felicidade.doc

A procura da felicidade
(Cumprimentos) – Boa noite a todos.

Vamos rezar uma “Ave Maria” antes de

começar? ...oração... Eu queria só, neste mês de novembro há três anos atrás nós abrimos
esta casa no dia seis de novembro. Faz seis anos. Mas antes disso nós tivemos uma
reunião, eu Miro e a Flávia, durante um ano, primeiro em nossas casas depois aqui, outras
pessoas também aqui. Um ano antes de abrir e agente não sabia se ia acontecer, se ia abrir
uma casa, se não ia, não sabíamos nada disso, no entanto, durante esse um ano antes de
abrir vinham algumas mensagens através dos mentores e o que as mensagens falavam? A
maioria delas falava, no começo do ano não, mas na parte final do ano, antes de abrir a
casa, as mensagens que vinham eram para agente se esforçar, administrar os nossos
assistidos vamos falar assim, dirigir nossos assistidos a Deus, essa que era a mensagem
que veio naquela época. Eu fiquei com esse assunto na cabeça. Eu não sabia bem o que era
dirigir os assistidos a Deus. O que é isso? Não sei como dirigir a Deus. Não sei se, não sabia
assim, basicamente não sabia nada disso. Mas isso que era a mensagem. Eu procurei aí no

“Livro dos Espíritos”, a questão de Deus são três páginas só. Pergunta o que é Deus. Eu
me lembrei que a palavra “religião”, é “religar o homem a Deus”. Qualquer religião,
budismo, espiritismo, católico, evangélico, hindu, todos eles tem essa função. Chama
religião, religar o homem a Deus. Eu não sei se o que eu vou falar hoje tem alguma coisa
com isso ou não, mas eu vou falar sobre a

“Procura da felicidade”. Sobre o que me

incomodou há mito tempo e o que me incomoda, que eu noto, é sobre o que é felicidade. O
que é felicidade para agente? Nós procuramos a felicidade afinal? Acho que todos nós
procuramos essa felicidade. Todos nós de um jeito ou de outro procura a felicidade. O que
nos move? O que move agente nessa terra? É algum desejo que eu tenho. Quando eu
quero alguma coisa eu vou atrás de alguma coisa certo? Se eu não tenho desejo eu não vou
atrás. Porque eu não tenho desejo. Agora a felicidade está embutida em nós porque, quando
eu tenho uma doença, quando eu estou, no mundo moderno de hoje, eu estou ansioso,
deprimido, medo, dores, dor física mesmo, doenças, isso é um problema que eu tenho né?
É um grande problema que eu tenho. Que tanta felicidade nessa terra? Como é que eu
encontro ela? Voltando atrás um pouco, antes de Cristo tinha os filósofos, exceto Platão e
Sócrates, a maioria dizia sobre a questão do prazer, então felicidade para eles era prazer
menos dor. Se essa soma desse mais prazer então eu sou feliz e agente hoje pode dizer que
…...
(Ouça

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

Obrigado(o) a todos e a casa pelo convite.
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