
Palestra 
Virtual 

Promovida pelo IRC-Espiritismo
http://www.irc-espiritismo.org.br

Tema: As Curas
Realizadas Por Jesus

Palestrante: Bianca
Cirilo

Rio de Janeiro
12/12/2003



Organizadores da Palestra:

Moderador: "_Alves_" (nick: [Moderador])

"Médium digitador": "Marcio Alves" (nick: Bianca_Cirilo)

Oração Inicial:

<_Alves_> Pai amado. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui
reunidos neste ambiente virtual, mas a nossa vontade de aprender é
real. Permita, Senhor, que os Teus mensageiros nos envolvam em paz,
equilíbrio e amor fraterno para que assim amparados possamos receber
os ensinamentos que virão através de nossa palestrante.
Dá-nos, ó Pai, a Tua benção, agora e sempre. Que assim seja. (t)

Considerações Iniciais do Palestrante:

<Bianca_Cirilo> A proposta de Jesus diante dos homens nos coloca
frente a necessidade de refletirmos sobre a nossa condição
espiritual adoecida pelas paixões milenares que vêm nos aprisionando
a alma, nos infelicitanto diante de nós mesmos e diante do próximo.
A Judia Hanna Wolf em sua obra Jesus Psicoterapeuta nos convida a
uma reflexão bastante interessante no que se refere a proposta do
Cristo no tocante ao processo de cura. Ela aponta o
Cristo como psicoterapeuta real, uma vez que sua mensagem atinge
profundamente a alma e incita à mudanças fundamentais referentes a
autocura.
Wolf nos diz que a trajetória do Cristo faz com que tenhamos que
responder a seguinte questão: "Queres ficar curado?". Com isso vemos
que Jesus esteve entre nós a fim de nos estimular ao desejo de cura
verdadeira.
Desta forma, a pergunta acima lançada pelo Mestre representaria uma
autoavaliação do nosso desejo de mudança, isto é, Jesus estava
preocupado em diferenciar a vontade sincera de aperfeiçoamento do
entusiasmo inicial que geralmente sentimos frente a Boa Nova.
A pergunta em questão faz com que tenhamos de avaliar o quanto
estamos dispostos a seguir o Cristo, conscientes das condições
necessárias para isso.
Entender o processo de cura operado por Jesus exige de nós a
compreensão da nossa vontade como instrumento principal nesse
intento, já que somos os principais agentes de doença ou saúde
dentro de nós e em torno de nós. (t)

Perguntas/Respostas:

<[moderador]> [1] - <_Alves_> Bianca, alguns irmãos de jornada

acreditam que o simples aceite de Jesus é o suficiente para



conseguir as Suas "graças". É assim mesmo, basta aceitá-lo para

termos os nossos problemas resolvidos, as nossas doenças curadas?

<Bianca_Cirilo> Não. O próprio Cristo deixa claro que é a nossa fé
que nos cura. Isso significa que até mesmo Jesus sendo um espírito
da categoria que é reconhece humildemente sua posição de instrumento
facilitador da cura, que só será atingida na medida em que nós nos
dispusermos a digerir a mensagem do Cristo nos implicando
verdadeiramente no nosso processo de crescimento espiritual e
realização plena. (t)

<[moderador]> [2] - <SolangeGC> Jesus curava até mesmo aqueles que

vinham com um resgate reencarnatorio?

<Bianca_Cirilo> De acordo com a Doutrina Espírita, sabemos que a
obtenção da cura obedece a dois aspectos: o merecimento do espírito
reencarnante e a misericórdia divina. Sendo assim, Jesus não iria
acionar um processo de cura que estivesse fora da vontade de Deus ou
que viesse a derrogar suas leis. Entretanto não podemos afirmar com
segurança a posição evolutiva dos espíritos que foram curados por
Jesus.
A razão nos diz que o Mestre jamais derrogaria as leis do Pai. (t)

<[moderador]> [3] - <Albert_Einstein_> Bianca, teve alguém a quem

Jesus não curou?

<Bianca_Cirilo> É importante ressaltar que a Doutrina Espírita se
baseia no Novo Testamento e
Desta forma, as informações a respeito das curas realizadas por
Jesus são extraídas desta fonte.
Os evangelistas informam que as curas realizadas por Jesus partiam
da procura espontânea dos interessados, onde Jesus deixava claro a
importância da vontade daquele que solicitava o auxilio.
Se houve alguém a quem Jesus não curou, certamente isso se deu por
falta de merecimento daquele que desejava a cura.
Entretanto, isso não têm relevância considerando a missão do Mestre,
que era exatamente demonstrar dentre tantas coisas a nossa
capacidade de curarmos a nós mesmos. (t)

<[moderador]> [4] - <SolangeGC> Jesus teria sido essênio e lá teria

aprendido a utilizar-se do magnetismo de cura? Ouvi falar diversas

vezes a esse respeito.

<Bianca_Cirilo> Não tenho conhecimento sobre isso. De qualquer
forma, sendo Jesus um espírito fadado a lei de evolução como todos
nós, certamente desenvolveu o potencial da cura, assim como todos os
seus talentos, a partir das leis das vidas sucessivas. (t)



<[moderador]> [5] - <_Alves_> Ainda hoje li um artigo onde um grupo

evangélico nos acusa de "arrogância" por difundirmos a idéia de

somos capazes de realizar as nossas próprias curas, sem a

intervenção de Jesus. Somos ou não somos artífices de nosso próprio

remédio?

<Bianca_Cirilo> Certamente não temos evolução para concluirmos
sozinhos o nosso processo de cura. O Livro dos Espíritos deixa claro
que Jesus é o modelo de nossas ações e Joanna de Ângelis afirma
CATEGORICAMENTE em suas obras que Jesus é o psicoterapeuta por
excelência.
Mas, qual é o médico ou terapeuta que pode forçar alguém a se curar?
Logo, há necessidade de nos disponibilizarmos a esta cura que na
nossa condição evolutiva depende do Cristo como instrumento maior,
como Caminho, Verdade e Vida. Seria pretensão de nossa parte
acreditar que o alcance de nossa cura se daria apenas através de
nós. O que ocorre é que nós somos as figuras centrais desse processo
exatamente por termos livre-arbítrio e sermos uma individualidade.
(t)

<[moderador]> [6] - <_Alves_> Por outro lado, algumas correntes

crêem que precisemos de intermediários (santos) para alcançar uma

cura. Precisamos?

<Bianca_Cirilo> Ainda precisamos, não de santos, pois sabemos que os
chamados santos são espíritos mais evoluídos sujeitos a todas as
leis progressivas do criador. Precisamos sim de espíritos superiores
a nós que já passaram pelo nosso estágio e que conhecem com mais
profundidade a alma humana e suas mazelas.
Precisaremos desses intermediários até que cheguemos ao estágio em
que eles se encontram e consigamos administrar a própria vida mental
protegendo-a dos agentes provocadores de desordens emocionais e
físicas. (t)

<[moderador]> [7] - <SolangeGC> A cura de Lazaro: o que Jesus fez,

na verdade, foi utilizar seu magnetismo para tirá-lo de um processo

cataléptico, estou certa?

<Bianca_Cirilo> Você está parcialmente certa. Na verdade Lázaro se
encontrava num processo letárgico, que segundo "O Livro dos
Espíritos", "o corpo não está morto", tendo apenas sua vitalidade em
estado latente. (t)



Considerações finais do palestrante:

<Bianca_Cirilo> Vale ressaltar que a compreensão da cura exige de
nós uma disposição para evoluir. Não basta sabermos que o progresso
é lei Divina, logo a saúde se constitui como condição natural de
todo espírito.
É preciso aceitarmos intimamente o progresso como condição única do
alcance da cura verdadeira. O que isso significa? É preciso abrirmos
mão da doença como rebeldia perante as leis de Deus.
Jesus veio nos ensinar a nos acostumar com a saúde integral como
condição natural de todos nós. Contudo, diante das contrariedades
resultantes de nossas escolhas equivocadas, costumamos nos
identificar com a posição de vítimas, expressando muitas vezes na
doença o nosso protesto contra as leis divinas.
Por fim, doença e saúde também fazem parte das nossas escolhas. (t)

Oração Final:

<SolangeGC> Mestre Jesus! Abençoa a Humanidade! Agradecemos a
oportunidade deste encontro que esta hora tão oportuna, nos faça
reencontar conosco, sentindo a Ti Querido Mestre, dentro de nossos
corações!
Envolva-nos em seu Manto de Luz e Amor! e com sua psicofera serena
possamos encontrar a cura para todos os nossos males! e se tivermos.
Senhor que passar pelos problemas, que tenhamos coragem e resignação
pra assim emfrenta-los". Fica Conosco Querido Mestre! hoje e
sempre! Que assim seja! Graças a Deus! (t) 


