file_0.jpg

file_1.wmf


 
PALESTRA NO CENOL (TERÇA-FEIRA) 03.04.01 TEMA - A BENEFICÊNCIA - ITENS - 11 A 16. 
Queridos irmãos, boa noite. Que a Paz de Jesus Cristo 
	. 	, 
esteja entre nos. 
Disse Jesus, certa vez: "Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregado, eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso.-para as vossas almas. Porque o meu jugo suave e o meufardo é leve. " 
(Mateus - X1- 28/30) 
Todos nós nos encontramos a r nesta noite com um único objetivo: Encontrar a solução para os nossos problemas. 
E todos nós temos problemas, seja uma doença na 
família seja uma dificuldade de relacionamento com alguém, talvez a falta de compreensão, de amor, de carinho. A verdade é que todos nós temos, pelo menos, ma dificuldade que esteja nos importunando no momento. E aí, aqui estamos no intuito de solucionar, ou melhor, minorar essa dor, esse problema que nos incomoda. 
Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores 
físicas, perdas de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Por isso que Cristo veio dizer: " Vinde a mim, vós todos que estais 
fatigados, e eu vos aliviarei. " 
Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que Ele ensina: seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. 
A lei que Jesus veio ensinar aos homens é a própria lei de Deus, que Ele resumiu dessa maneira: "Amarás o senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contém toda a Lei e os Profetas. " 
Os Espíritos Superiores nos ensina que FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO. 
E nos ensinam também que os males mais numerosos que há na Terra são aqueles que originam-se do próprio homem, por meio dos vícios morais, o orgulho, a cupidez, a ambição, o egoísmo. 
Ah, o egoísmo, dizem, os Espíritos, que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Ele é o maior dos vícios que o homem possui. 
Todos nós queremos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, mais muito poucos de nós estão dispostos a mudar para que isso aconteça. 
A Caridade é o único antídoto contra o egoísmo. Ela é o remédio. Mas quem de nós estará disposto a tomá-lo? 
Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral, se encerram nestes dois preceitos. Se eles fosses seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveriam 
ódios, nem ressentimentos. Não haveria pobreza. Não haveria violência. Tudo seria maravilha. 
Muitos dizem assim: Como posso fazer a caridade? Eu sou pobre, não me restam recursos para isso. 
Pois saibam, queridos amigos, que a caridade pose ser feita de várias maneiras. Podemos fazer a caridade em pensamento, quando oramos pelos pobres abandonados, que morrem, muitas vezes, sem terem sequer vivido. Uma prece de coração ajuda aliviá-los. Podemos fazer a caridade em palavras, dando bons conselhos aos companheiros que se encontram desiludidos, amargurados, desamparados. 
E a caridade pode apresentar várias faces, que muitas vezes nós não paramos para observar, uma delas é a beneficência. 
A beneficência pode assim ser traduzida -A virtude de 
se fazer o bem. 
Mas quem de nós quer ser bom? Quem de nós quer fazer o bem? 
E quando o fazemos, sempre queremos a recompensa. 
r 
E na verdade o salário da vaidade. 
Tem uma historinha que diz mais ou menos o seguinte. Na portaria do Céu, alguém é atendido por um 
emissário. 
Diz o desencarnado: 
- Eu quero uma suíte no Céu. 
- Bela escolha, responde o Emissário. Tem recursos 
para isso? 
- Trago as malas repletas. 
- De boas ações, perguntas o anjo. 
- Inúmeras. E das grandes, responde o homem. 
- O que você fez? 
- Freqüentes e generosas doações a entidades assistenciais. 
- Excelente. A caridade gera imensas riquezas para a Alma. Posso examinar sua bagagem? 
- Certamente. 
- Sinto muito, mas esses valores, embora respeitáveis, 
não lhe dão direito ao ingresso em nossas instalações. 
Ora essa! Por quê. Dei muito dinheiro, principalmente em disposições testamentárias. 
- Quanto ao testamento, você não deu nada. Apenas deixou o que não podia trazer consigo. E seu grande objetivo ao efetuar doações era apenas aparecer nos 
jornais , colher públicos agradecimentos. Buscou o salário da vaidade, trombeteando generosidade, e o recebeu integralmente ao Ter seu nome destacado como filantropo junto à opinião pública. 
- Tanto dinheiro ... 
- Nenhuma caridade, nenhum propósito mais elevado. 
Apenas a intenção de aparecer. Sua bagagem não tem valor aqui. 
Disse Jesus, ainda: 
"Guardai-vos de fazer as vossas voas obras diante dos homens, para serdes admirados por eles. De outra sorte, recompensa não receberás do vosso Pai que está nos Céus. Quando, pois, derdes esmolas, não toques as trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmolas não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que 
a esmola fique secreta. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. 
(Mateus - VI - 01-04) 
Às vezes a gente até pára para ler os textos evangélicos, mas não consegue entender. 
a que as palavras de Jesus querem nos dizer e como colocá-las em prática? 
a grande desafio, no trato com o Evangelho, é trazer Jesus para o cotidiano, para o nosso dia-a-dia, vivenciar as suas lições, imitar seus exemplos, seguir seus passos ... 
Há verdadeiros abismos a serem transpostos, representados pelas nossas mazelas, pelo nosso 
, 
egoísmo. 
, 
E preciso que o nosso contato com os 
ensinamentos de Jesus sejam diários, sempre, e aí, então iremos conhecer mais e saber como aplicar as suas palavras em nossas vidas. 
Na verdade Jesus ainda é um grande desconhecido, muitos já ouviram falar, mas conhecem pouco a sua lição. 
Sem essa convivência assídua, diária, com a Boa nova, com o Evangelho, sem familiaridade com os textos , com as lições, nos perdemos e não entendemos o conteúdo. 
Jesus pregou o amor, o perdão, a caridade, a fé, a beneficência ... 
Sim e daí? Alguém pode perguntar. 
E daí que é a partir do estudo e da prática dos seus ensinamentos que vamos aprender a melhorar a 
•• 
 
nossa vida e resolver os nossos problemas, aqueles que nos trazem aqui. 


