
 

Palestra no Cenol
Dia – 24.12.00 – 18 horas.
Tema - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Capo XXVI Itens de 01 a 10 - Dar de graça o que de graça receber- 
O DOM DE CURAR. 
Queridos irmãos, boa noite, Que a Paz de Jesus esteja entre nós. 
Está escrito em João – cap. 08 – versículo 32:
“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. 
São palavras de Jesus, o Mestre Querido, nos recomendando cautela diante das coisas espirituais. 
		 
Nós, os homens, temos sede e buscamos as mais variadas fontes para saciarmos essa sede e muitas vezes, na nossa ânsia, corremos o risco de nos saciarmos em fontes impuras, em fontes duvidosas, em fontes carregadas de erros, de mentiras.

E Jesus, conhecedor do Espírito humano, por se tratar do Espírito mais puro que já esteve entre nós conforme o Livro dos Espíritos, nos recomendava buscar sempre a verdade, pois sabia Ele, somente a verdade pode nos satisfazer plenamente. 
Também está escrito em Marcos – Cap. XI - versículos file_0.jpg
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"Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte: Tira-te, e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser suceder, ele o verá cumprir assim. 
A fé queridos irmãos nada mais é do que este sentimento sublime que nos aproxima de Deus, que nos aproxima das forças espirituais mais elevadas.
A fé sincera e verdadeira é aquela que é calma, paciente e que se apóia na inteligência e na compreensão dos fatos. 
A fé é a confiança que se deposita na realização de  determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo.
Mas a verdade é que quando se trata de fé, todos nós temos pouquíssima fé, conforme já nos alertava Jesus: 
“Homens de pouca fé, até onde irão”? 
Vamos ouvir uma Históriazinha chamada – Oi zé.
Havia, numa cidadezinha, uma igreja.
O Padre percebeu uma coisa estranha acontecendo  todos os dias
 na igreja e resolveu tomar providências, antes que algum dos bem ali 
existentes pudesse
 desaparecerO fato que lhe chamou a atenção foi o seguinte: 
Havia naquela cidade um homem que vivia sozinho, abandonado, e que vagava pelas ruas.
Todos os dias, quando era meio-dia, o Zé, pois era assim que se chamava aquele homem, entrava na Igreja e não passava nem dois minutos e já saía.

	 
O Padre o chamou e perguntou-lhe: 
_ Zé, eu tenho percebido que todos os dias você entra na Igreja, quando são doze horas, vai lá dentro e não demora nem dois minutos e logo sai, O que você faz ai dentro, 
O Zé então lhe responde: 
Sabe o que é seu padre, eu venho rezar, Rezar. Pergunta o Padre, 
	 
Sim, mas como eu não sei muitas palavras bonitas, eu digo apenas: Oi Jesus, eu sou o Zé, vim te ver e saio logo em 
Seguida.
Alguns dias depois o Zé sofreu um pequeno acidente e precisou internar-se no hospital.
Depois de algum tempo o padre resolveu visitar o Zé e conversou com a enfermeira, ao que ela lhe respondeu:
	J"">. 	.•• 	.••..• 	"1 
Claro ele é o paciente mais alegre, mais feliz aqui do hospital. Ele fala que é por causa da visita que ele recebe mais durante o tempo que ele está aqui eu nunca vi ninguém lje visitando
~ 
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Zé, você está bem? 
Estou sim Padre, estou muito feliz, principalmente por causa da visita que eu recebo todos os dias ao meio dia. 
E o padre pergunta quem é, ao que o Zé responde: 
E Jesus. Ele chega e diz, Oi Zé, eu sou Jesus e vim te visitar.
Muitas pessoas, alegam que não gostam de fazer preces, ou que não sabem fazer preces, ou mesmo que não sabem o que dizer, na hora da prece.
Todos nós já sabemos que a prece é um ato de louvor, de agradecimento ou de adoração e que não precisa de palavras bonitas, decoradas e nem de lugar especial para se fazer uma prece. Qualquer um pode fazer sua prece, em qualquer lugar, de qualquer maneira.
.. 
O importante é que seja uma prece sincera e que saia do coração, que seja simples e direta, sem enrolação. 
Deus não mede a prece pelo número de palavras que se fala e sim pela sinceridade, pelo sentimento que depositamos em nossas palavras.
Também se ouve falar muito em pessoas que pagam a outras pessoas para fazer preces por elas. 
Terá algum valor a prece paga? 
Como é que se vai saber? 
A prece é um ato de caridade, um impulso do coração,
..L 
fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros, é nos transformarmos  em intermediários assalariados.A prece se transforma, então numa fórmula, que é cobrada segundo o seu tamanho.
Ora, de duas uma: Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras; e se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas, ou quase nada, por aqueles que não pode pagar?
 
Isso é uma falta de caridade. E se Uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. então, como cobra-las. É uma prevaricação.


Deus não vende os seus beneficias, mas concede-os. 
Como pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor, e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? 
" 
Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que se solicita de sua misericórdia, a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado, ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. 

A razão, o bom senso, a lógica, dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Pois a justiça 
de Deus é como sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico.
Se consideramos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo?
Um outro inconveniente que se pode ter nas preces pagas é que aquela pessoa que as compra, se julga, muitas vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois se considera livre dessa obrigação, já que pagou por isso.
Nós sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga a um terceiro para orar por ele?
E qual o fervor deste terceiro , quando delega o mandado a outro, e este outro a outro, e assim por diante?
Não seria isto reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente?

Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não venda a sua benção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos Céus. O homem não tem o direito de cobrar por nada disso.
Está escrito em Mateus – cap. X – versículo 08.
“Curais os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios; daí de graça o que de graça recebestes”
Ao andarmos pelas ruas de qualquer cidade, vamos encontrar muitas e muitas placas com os seguintes dizeres:

Médium vidente, médiuns espírita, espírita vidente , consulta baratinha – aceitamos cartões de crédito, dividimos em várias vezes.
Aqui cabe, inclusive, uma correção, um alerta: Aqueles que fazem isto, com certeza são médiuns, pois médiuns todos os são, conforme nos alerta Allan kardec em o Livro dos Espíritos, agora Espíritas com certeza não soa, pois aqueles que conhecem a doutrina Espírita jamais usariam destes meios, pois a Doutrina Espírita é uma doutrina esclarecedora, que se baseia na lógica e na razão e nos ensina que tais meios não são corretos nem para conosco e principalmente para Com Deus e seus auxiliares. 

E o mais impressionante é que vemos muitas pessoas que aceitam ser exploradas, que pagam, muitas vezes, fortunas, para conversarem com os Espíritos, que pagam para receberem informações do lado de lá.
É interessante uma frase de Chico Xavier, quando alguém lhe chama para entrar em contato com determinado espírito:
“ Meu irmão, o telefone só toda do lado de cá.”
Isto para explicar que são os Espíritos que nos buscam, que nos procuram, quando querem e podem e não de acordo com a nossa vontade" 
Os médiuns receberam um Dom gratuito de  Deus que é o de serem os intérpretes dos Espíritos para instruírem 


Os bons espíritos demonstram verdadeira repulsa por qualquer forma de interesse egoísta, assim, sabemos que os Espíritos superiores não se encontram á disposição do primeiro que os convoca a tanto por cada sessão.
Também podemos acreditar que seria uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros.
É claro que se pode obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir a sinceridade?
Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados, e estão prontos a responder ao que lhes perguntarem, sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procura-las com seriedade, esclarecendo-se quanto á natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação; ou seja, o mais absoluto desinteresse moral e material.
A mediunidate é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente. religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o
• 	--' 	f-..I 	1 
/ 
resultado dos seus estudos, feitos ao peso de sacrifícios, geralmente penosos; o magnetizador, o seu próprio fluido, e freqüentemente a sua própria saúde: eles podem estipular um 
preço para isso. O médium curador transmite o fluido salutar 
dos Bons Espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e 
, 
os Apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que 
operavam. 
Alguém poderá dizer:
Mas e quando o médium não tem como se sustentar?
Todos tem condição de trabalhar para o seu sustento, errado é transformar a mediunidade em meio de vida.
Que aqueles, pois que não tem do que viver, procure
outros recursos que não os da mediunidade; e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os Espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida.
Vale a pena destacar, como informação, que Chico Xavier,
	•• 	-.L 
 o médium mais conhecido no mundo todo, trabalhou 
35 anos como funcionário público, para se manter e nunca fez da mediunidade um meio de ganhar a vida, até hoje ele vive da aposentadoria que recebe, e toda a renda do 
trabalho mediúnico, da venda dos livros e doações que recebe, tudo é revertido para as obras de Caridades mantidas por ele e por outros colaboradores. 

O mesmo ocorre dom Divaldo Pereira Franco, que trabalhou durante vários anos, também na função pública, até se aposentar para dedicar-se ao apostolado mediúnico. 

E tem mais uma coisinha, o comércio da mediunidade pode vulgarizar o intercâmbio com o além, transformando-o em consultório de indagações pueris, já que muitos de nós procuram os espíritos para saber se vai chover, se vai fazer sol, se vai ser feliz no casamento, se vai ficar doente, se vai ficar bom, se o menino vai passar de ano, se vai ganhar na loto... e na verdade, esses são assuntos que nos compete decidir.

Os espíritos sérios têm mais o que fazer e não ficam dando palpites em nossas vidas, pois se fosse assim, onde estaria o mérito?

E nós sabemos que os espíritos desencarnados, não se transformam em poços de sabedoria só pelo fato de estarem do lado de lá.Muitos deles sabem tanto quanto nós encarnados e os seus palpites nem sempre são os mais certos.

Vamos ouvir a história chamada PALPITE ERRADO.

Jovino era médium vidente. Percebia, frequentemente, junto de si, simpático espírito que se dizia seu protetor.

Habituara-se a consulta-lo, em princípio a respeito de questões doutrinárias; depois, problemas pessoais, finalmente, a pretexto de qualquer assunto.
Quando adquiriu um automóvel, motorista inexperiente, incorporou a ajuda do acompanhante espiritual a partir da sua indecisão, num cruzamento movimentado, quando este lhe falou, resoluto:
Vai que dá.

E Jovino foi... Daí em diante, encontrou no mentor um eficiente “co-piloto”. Em qualquer dificuldade no trânsito, aguardava o “sinal verde”:

Vai que dá.
Certa feita, transitava por estrada acidentada quando, no alto de uma encosta, avistou enorme caminhão que iniciava a descida lá do outro lado, em alta velocidade. Lá embaixo, havia ponte, com passagem para um veículo apenas. Jovino vacilou. Daria tempo para cruza-la antes da chegada do caminhão? O mentor veio em seu socorro:
Vai que dá.
Confiante o médium pisou no acelerador e desceu a encosta imprimindo velocidade ao veículo. O velocímentro atingiu rapidamente a marca dos 100 quilômetros horários, impulso aumentando sempre...No entanto, ao entrar na ponte, viu que o caminhão entrara, também do outro lado. O choque, se conseqüências catastróficas, era inevitável. Jovino arregalou os olhos, apavorado, enquanto o mentor, a seu lado, dizia-lhe, num murmúrio desolado:
Xii, acho que não vai dar, não...

Como podemos concluir, queridos amigos, a mediunidade é coisa séria, não é para ficarmos por aí, brincando de conversar com os Espíritos, de buscarmos a sua opinião a todo momento.
Vivamos a nossa vida, deixando os Espíritos viver a deles e fazer a parte que lhes cabe, confiantes de que Deus jamais abandona seus filhos. Ele cuida de cada um de nós e sabe o que exatamente cada um de nós precisa.

Para aqueles que ainda duvidam do poder da prece, lembraremos as palavras de Jesus, que se encontram em Mateus – cap. 7 – versículos 07 e 08.
“Pedi e se vos dará; buscai e achareis; bate á porta e se vos abrirá; porquanto, quem pede recebe e quem procura acha e, aquele que bate à porta, a porta abrir-se-vos-á”.
Se oramos de verdade, como Jesus nos ensinou, 
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oração ganhará as alturas. 
Logo virá a resposta, ensejando-nos meios para superar 
o	embaraço. Deus espera apenas que nos movimentemos, 
 
E que, a cada dia , batamos às portas da iniciativa e 

o	
procuremos nossos caminhos 
 
desde 
 
alvores 
 
da manhã, 



porquanto, enfatiza velho aforismo:

“Deus ajuda quem cedo madruga”.
Desejamos a todos os presentes, um Feliz natal, cheio de Paz e harmonia.
Que Deus abençoe a todos nós.
Boa noite.
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