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A Criança Cura
A criança que fui chora na estrada.
Deixei-a ali quando vim a ser quem sou.
Mas hoje, vendo que o que sou é nada,
Quero ir buscar quem fui onde ficou.
Fernando Pessoa

Muitos buscam a saúde para serem felizes. Estamos
andando na contramão. Busquemos primeiramente a
felicidade e a saúde virá por consequência. Esse é o
roteiro proposto por Jesus ao nos ensinar que
deveríamos em primeiro lugar buscar o reino de Deus,
porque tudo o mais nos seria acrescentado. A saúde é
filha da felicidade, é consequência e não causa, é fruto
e não árvore.
Muitos enfermos vivem mal-humorados, azedos,
pessimistas e agressivos, portanto não buscam o reino
de Deus em si mesmos, e por isso a lâmpada da saúde
não se acende quando a mente está em trevas.

A felicidade produz um aroma tão espetacular
que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A
doença se estabelece quando não estamos sendo
capazes de sentir felicidade em nossa vida.
Onde, pois, encontrar a felicidade? Ela não está
fora de você, não é um carro, uma casa, um
emprego, uma pessoa. A felicidade é o produto de
um estado de consciência que brota da satisfação
de nos sentirmos realizados perante a vida. O
homem se realiza quando ele emprega com
sabedoria todos os potenciais de sua alma,
fazendo aquilo que está de acordo com a sua
natureza. Em palavras muito simples e resumidas,
o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em
tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores
tônicos para a saúde.

Quando, porém, o homem não realiza seu propósito de vida, quando não vibra na pauta da alegria,
geralmente a alma se entristece em forma de doenças das mais variadas espécies. Muitos escolhem seus
caminhos profissionais apenas com vistas à possibilidade de enriquecerem a qualquer custo. Trocam seus
sonhos à custa de obterem status e segurança financeira. Depois gastam o que acumularam em remédios e
tratamentos paliativos, pois os buracos da alma não se preenchem com nada que não seja a realização de si
mesmo. O tédio e o vazio existencial são os agentes nocivos mais perigosos da nossa saúde. [...].

Busque saber se a doença não é um grito de sua alma dizendo que está insatisfeita
com a vida que você está levando.
José Carlos de Lucca
O Médico Jesus, p. 66

A COMUNIDADE DOS ESPÍRITOS PUROS
Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção
de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma
Comunidade de Espíritos Puros e Eleitos pelo Senhor
Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as
rédeas diretoras da vida de todas as coletividades
planetárias.
Essa Comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é
Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado
saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da Terra,
para a solução de problemas decisivos da organização e
da direção do nosso planeta, por duas vezes no curso dos
milênios conhecidos.
A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se
desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem,
no Tempo e no Espaço, as balizas do nosso sistema
cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em
ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a
vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família
humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e
redenção.
EMMANUEL
A Caminho da Luz, p. 17

ANTE A LIÇÃO
"Considera o que te digo, porque o Senhor te dará
entendimento em tudo". Paulo. II TIMÓTEO, 2:7.
Ante a exposição da verdade, não te esquives à
meditação sobre as luzes que recebes.
Quem fita o céu, de relance, sem contemplá-lo,
não enxerga as estrelas; e quem ouve uma
sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não
lhe percebe as notas divinas.
Debalde escutarás a palavra inspirada de
regadores ardentes, se não descerrares o coração
para que o teu sentimento mergulhe na claridade
bendita daquela.
Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da
incapacidade de retenção dos ensinos da Boa
Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas
revelações, e isto porque não dispensam maior
trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo
na província da distração e da leviandade.
Quando a câmara permanece sombria, somos nós
quem desata o ferrolho à janela para que o sol
nos visite.
Dediquemos algum esforço à graça da lição e a
lição nos responderá com as suas graças.
O apóstolo dos gentios é claro na observação.
"Considera o que te digo, porque, então, o Senhor
te dará entendimento em tudo."
Considerar significa examinar, atender, refletir e
apreciar.
Estejamos, pois, convencidos de que, prestando
atenção aos apontamentos do Código da Vida
Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boavontade, dar-nos-á entendimento em tudo.
EMMANUEL
Fonte Viva, item 1
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