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Rio de Janeiro
24/05/2002

Organizadores da Palestra:
Moderador: "_Alves_" (nick: [Moderador])
"Médium digitador": "Nara_Coelho" (nick: Nara_Coelho)
Oração Inicial:

Considerações Iniciais do Palestrante:

o

<Naema> Boa noite amigos, que os bons espíritos possam nos
acompanhar nessa hora que possamos estar atentos às palavras de
nossa palestrante para que os ensinamentos da noite possam fazer
parte de nossa vida Que possamos ser amparados sempre e que
tenhamos confiança no Pai e em seus mensageiros que nossa amiga
Nara recebe as boas influencias dos espíritos que direcionam
nossos trabalhos do IRC-Espiritismo. Assim seja! (t)
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<Nara_Coelho> A maioria esmagadora dos adeptos do espiritismo
busca-no pela dor. Males de todos os matizes - físicos,
espirituais, morais, sociais e tantos outros - têm servido de
impulso para que as criaturas busquem os caminhos do espiritismo,
no qual a fé é sustentada pela razão, e, esta, iluminada pela fé.
Assim, desde logo, começamos a aprender com Kardec que a dor tem
uma finalidade útil; é ele o divino aguilhão que burilará as
arestas dos nossos espíritos milenares e necessitados de
ajustamentos junto às leis divinas. Tudo é novo para nós. Eis que,
através dos milênios, fomos acostumados aos privilégios divinos, a
ter em conta a possibilidade de fazer oferendas a Deus para ter
nossos desejos realizados, a poder interceder através dos
representantes de Deus na Terra junto às suas leis e derrogá-las,
o que chamamos de milagre, e assim por diante.
Com o espiritismo, entretanto, somos artífices do nosso futuro.
Nossas dores são obras de nossa desarmonia com as leis divinas e,
para nos curarmos, precisamos nos harmonizar a essas leis,
aprender seus mecanismos e nos ajustarmos a eles. Foi para isso
que Jesus veio a Terra; para nos ensinar como nos conduzir e não
para criar uma religião que nos mantivesse separado dos nossos
irmãos... Mas isto tem sido muito difícil...
Esperamos que o espiritismo faça milagres. Para tanto,
substituímos os santos pelos médiuns, fazemos peregrinações na
busca dos médiuns curadores e nos enchemos de ansiedade ante a
possibilidade de que esse reproduza os feitos de Jesus para
continuarmos os mesmos, com os mesmos desacertos. É sobre esses
detalhes e as maravilhosas descobertas que a Doutrina Espírita nos
trouxe, que vamos conversar hoje. Estou à disposição para as
perguntas. (t)
Perguntas/Respostas:
<[moderador]> [1] - <Mirandum> Boa noite! Qual o princípio que
possibilita a cura de um enfermo: a mediunidade do intercessor ou
a fé do enfermo?
<Nara_Coelho> Boa noite. A cura está diretamente relacionada com o
trabalho que desenvolvemos em busca da evolução. Tanto por parte

do doente como do médium curador. Podemos nos lembrar de quando o
Mestre curou aqueles 10 leprosos narrados em Lucas 17: 11-19. Ele
passava por uma aldeia que ficava entre Samaria e Galiléia, e foi
abordado pelos leprosos. Jesus mandou que fossem se mostrar aos
Sacerdotes para verificação da cura. Dos 10, apenas um voltou para
agradecer ao Mestre, o samaritano. Os galileus seguiram sua
rotina, foram curados. Mas não estavam prontos para a cura. A
doença certamente voltaria graças às condições favoráveis que
aqueles homens a ela ofereciam. Por isso, quando o samaritano
voltou para agradecer, Jesus falou-lhe carinhosamente: “Levanta-te
e vai; tua fé te curou”. Ou seja, tua fidelidade ao bem,
expressada pela gratidão, mostra que já estás incólume à doença.
(t)
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<[moderador]> [2] - <Mirandum> É possível a alguém se curar
somente por meio do tratamento fluidoterápico?
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<Nara_Coelho> É possível, desde de que já esteja no momento
propício para essa cura. Que já tenha se transformado de tal
maneira que não necessite mais do sofrimento. (t)

<[moderador]> [3] - <|C[JpL]D|> Nara: o evangelho "cura"? Em caso
afirmativo, cura a que?
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<Nara_Coelho> O evangelho cura porque nos oferece condições de
reeducação moral, através do aprendizado das leis divinas,
exemplificadas por Jesus. (t)
<[moderador]> [4] - <Filosofo-suicida> Cura o que e cura quem?
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<Nara_Coelho> Cura-nos individualmente pela eliminação do nosso
desconhecimento das leis divinas, que têm nos conduzido ao erro.
Esses erros é que nos fazem sofrer. É comum ouvirmos dizer "Jesus
salva". Jesus salva-nos de nós mesmos, dos nossos erros que nos
conduzem ao sofrimento. Isso se dá através do aprendizado das leis
divinas, da educação moral. O evangelho de Jesus é eminentemente
educador. Ele salva pela educação. (t)
<[moderador]> [5] - <Mirandum> Uma cura que se processa através da
mediunidade ocorre de fato no corpo físico do enfermo ou no corpo
espiritual? Pode ocorrer às vezes num outras vezes noutro?
<Nara_Coelho> Emmanuel nos ensina em Fonte Viva: "se estás doente
meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar, a
entender, a auxiliar e preparar o coração para A Grande Mudança".
Ele nos ensina também que os grandes males procedem do coração. A
cura do corpo físico não pode prescindir da cura do espírito,
porque senão a doença retorna. O médium cura o corpo, mas precisa
orientar o doente para que se transforme moralmente. Não foi por
acaso que Kardec disse " Conhece o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral, pelo grande esforço que ele faz para combater
sua más inclinações". (t)

<[moderador]> [6] - <Filosofo-suicida> Quer dizer que basta
aprender as leis divinas e ficar curado? Quer dizer que se eu
souber o que é o certo eu vou agir de forma certa?
<Nara_Coelho> Sim. Você não vai agir contra sua inteligência. Se
você aprendeu o que fazer, vai fazê-lo. Jesus veio à Terra,
exatamente para nos ensinar as leis divinas. Não veio nos ensinar
religião alguma, que nos fizesse beatos e sectaristas. Veio nos
ensinar o caminho para a felicidade. As dores, os sofrimentos, são
de nossa autoria, sempre que infringimos as leis de Deus. (t)
<[moderador]> [7] - <|C[JpL]D|> Então Jesus não salva, mas o
evangelho cura?
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<Nara_Coelho> Jesus salva pelo que ensinou. Não adianta ele ter
vindo a Terra, morrido na cruz, se nós não fizermos o que ele nos
ensinou. O evangelho cura se seguirmos aquilo que ali está
expresso, se exemplificarmos suas assertivas. (t)

sp
iri
t

<[moderador]> [8] - <Mirandum> A cura de uma enfermidade demanda
"merecimento"? Caso positivo, porque vemos pessoas se curando para
em seguida praticarem o mal? Caso negativo, porque há pessoas que
procuram a cura com tanta fé e não são contempladas?
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<Nara_Coelho> A cura acontece quando há merecimento. Esse
merecimento muitas vezes passa pela oportunidade que Deus nos dá
para não continuarmos no erro. Os doentes é que precisam de
médico, nos ensinou Jesus. Quantas pessoas vêm a Terra com forte
mediunidade para através da caridade, da doação ao semelhante,
progredirem; afastarem-se do erro e, mesmo assim, jogam a
oportunidade fora. Envolvem-se com a vaidade, com interesses pelo
poder e assim por diante. Precisamos trabalhar a nossa alma para
ter merecimento. (t)
<[moderador]> [9] - <marcui> Todas as doenças são conseqüências de
nossos erros do passado?
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<Nara_Coelho> Erros do passado e do presente também. Quando
entendermos isso, de verdade, vamos ter muito mais saúde por
seguirmos os conselhos de Jesus. (t)
<[moderador]> [10] - <Mirandum> Há relação entre cura espiritual e
conhecimento do evangelho?
<Nara_Coelho> Sim, pois quem conhece o evangelho e o pratica,
cura-se, naturalmente. E o que é melhor, não adoece. (t)
<[moderador]> [11] - <Mei_PB> O que significa o adágio "Mente sã,
corpo são?
<Nara_Coelho> É exatamente sobre o que nós estamos tratando. Quem
tem o espírito são, que se manifesta através da mente, reflete
essa saúde para o corpo físico. (t)

<[moderador]> [12] - <Mirandum> Uma doença sempre está ligada a um
problema espiritual?
<Nara_Coelho> Se você diz "problema espiritual" referindo-se à
obsessão, a resposta é não. Porque nem sempre o doente é um
obsedado. Mas é o espírito que transfere a dor para o corpo
físico. Um trauma, um remorso, uma vingança, as viciações de um
modo geral, marcam o perispírito. Que por sua vez contagia o corpo
físico, em forma de doença. (t)
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<[moderador]> [13] - <Mirandum> Como explicar que numa epidemia,
por exemplo, de Ebola tantas pessoas desencarnem, mas algumas
poucas possam sobreviver, ao passo que em uma epidemia de gripe
tantas sobrevivam enquanto outras venham a desencarnar? Seria
decorrência da lei de causa e efeito? Como isso ocorre?
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<Nara_Coelho> É a Lei de Causa e Efeito, que só atinge a quem nela
esteja incurso. Os que se salvam não tinham necessidade de passar
por esse tipo de dor. A dor tem sempre uma utilidade dentro do
processo evolutivo. Sofremos porque recusamos outros tipos de
aprendizado. (t)
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<[moderador]> [14] - <Mei_PB> Como modificar um estrutura de
somatização?
<Nara_Coelho> Fazendo tratamento espiritual, passes, água
fluidificada e buscando o conhecimento da finalidade da vida e
dessa maneira fortalecendo-se. A prática do bem virá em seguida
como comportamento adequado a quem precisa manter uma sintonia
elevada. A somatização tem a ver com a sensibilidade mediúnica,
cujo estudo e disciplina será o próximo passo. (t)
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<[Moderador]> [15] - <cfeitosa> Quando orientamos as pessoas para
buscarem um grupo de tratamento espiritual, fica subentendido que
podemos curá-las?
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<Nara_Coelho> Fica subentendido que a Doutrina Espírita é capaz de
curá-las. Os médiuns são apenas intermediários que precisam
manter-se em nível moral e de sintonia sempre elevados. O que não
é fácil. (t)
<[Moderador]> [16] - <Mei_PB> A palavra merecimento citada
anteriormente pode ser entendida como ação harmoniosa?
<Nara_Coelho> A ação harmoniosa é que vai produzir o merecimento.
Uma vez agindo em harmonia com as leis de Deus vamos nos
libertando dos erros e, em conseqüência, das necessidades de
sofrimento. Com o espiritismo, se não temos mérito, aprendemos
como tê-lo. (t)
<[Moderador]> [17] - <MARIFOZ> Depressão, como curá-la?
<Nara_Coelho> A depressão é, em sua grande maioria, resultado da
ação dos espíritos infelizes a nos envolver. Muitas vezes
atitudes, dessa e de outras vidas, que nos trazem remorsos,

sintonizam-nos à faixas infelizes de vibração conduzindo-nos a
este mal que tem sido quase geral na atualidade. O conhecimento da
Doutrina Espírita aliado ao tratamento espiritual é poderoso
antídoto contra a depressão. Não podemos desprezar a participação
dos médicos, que terão muita sorte se o seu paciente se tratar num
Centro Espírita também. (t)
<[Moderador]> [18] - <marcui> Como podemos conhecer a causa de uma
doença que nos aflige e curá-la?
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<Nara_Coelho> Nem sempre é necessário conhecer a causa, por isso
Deus nos deu o direito ao esquecimento. Entretanto, se fizermos
uma avaliação sincera de nossa postura diante da vida, nossos
pensamentos, nossas tendências, saberemos onde está o nosso ponto
fraco que origina a doença. Para curá-la teremos que renovar as
atitudes, harmonizando-as com o evangelho de Jesus, sem, no
entanto nos esquecer dos nossos amigos médicos da Terra. (t)
<[Moderador]> [19] - <Mei_PB> O que tem a ver somatização com
sensibilidade mediúnica?

sp
iri
t

<Nara_Coelho> A somatização de uma doença, geralmente, é sintoma
de sensibilidade mediúnica. A disciplina mediúnica auxilia no
fortalecimento da pessoa, ajudando-a a não sofrer tal
influenciação. Influenciação que provoca a somatização. (t)
<[Moderador]> [20] - <cfeitosa> Por experiências vividas no
passado em outras denominações religiosas, muitos ainda buscam a
cura em um terceiro, ou numa crença. Onde podemos alcançar nossa
cura?
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<Nara_Coelho> Exatamente. Como nós temos uma experiência muito
antiga de ser privilegiados por milagres e depositarmos a
responsabilidade de nossas experiências nos outros, temos o hábito
de buscar fora de nós a cura que depende de nós. De qualquer
maneira quando nos encontramos na faixa de merecer, em qualquer
lugar, em qualquer crença, encontramos a cura. (t)
<[Moderador]> [21] - <marcui> É possível corrigir defeitos de má
formação?
<Nara_Coelho> A má formação física, a ciência nos tem ajudado
fortemente. E essa má formação está prevista por Jesus quando nos
alertou de que era preferível entrar na vida sem um olho, sem um
braço, do que ser por eles prejudicados. A má formação moral, esta
o evangelho de Jesus, praticado e exemplificado, consegue
reverter. (t)
<[Moderador]> [22] - <cfeitosa> A cura começa no autoconhecimento?
<Nara_Coelho> A cura começa no autoconhecimento. Por isso o
conselho de Sto. Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos
aconselhando ao exercício do autoconhecimento Ao saber onde
falhamos e nos corrigindo, começamos a nos desconectar com a dor.
(t)

Considerações finais do palestrante:
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<Nara_Coelho> Ao falar em somatização, por exemplo, não podemos
nos abster de falar do espírito, pois, para o espírita, o corpo
(soma) é unicamente, a vestimenta do espírito...
que sofre as suas injunções. Falar em somatização sem falar em
espírito, é apenas para os não espíritas.
Em todo o Evangelho de Jesus, que o espiritismo veio trazer de
volta, o Mestre alerta-nos para a responsabilidade pessoal no que
diz respeito às curas. As que ele fez, lembra-nos A Gênese: "...
pertencem as ordens dos fenômenos psíquicas, isto é, os que têm
como causa primária as faculdades e os atributos da alma". Só por
essa explicação, podemos entender porque Jesus nos disse que
poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais.
O espiritismo trata amplamente da questão da cura, sempre tendo em
vista o Evangelho de Jesus, numa tentativa sobre-humana de apartála dos milagres. Isto é fundamental, porque é esse o alimento dos
curandeiros e dos aproveitadores que têm feito da mediunidade de
cura uma grande oportunidade para o charlatanismo.
Por isso esse programa foi tão importante, este tema tão bem
escolhido.

Oração Final:
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Que todos nós tenhamos a responsabilidade de estudar Kardec, para
que o evangelho de Jesus esteja presente em nossas vidas,
permitindo-nos progredir alcançando a felicidade, a saúde e a paz,
aquela paz que Jesus nos trouxe e que Jesus nos deu. Obrigada por
tudo e recebam o meu abraço muito amigo. (t)
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<Mei_PB> Prezados amigos, elevamos nossos pensamentos ao Senhor da
vida, no intuito de humildemente agradecer suas dádivas. Que a
nossa vida seja um hino de louvor a Natureza. Que nossas ações
harmonizem-se com as leis gerais do Cosmos. Que nossas mentes mais
evangelizadas perfumem a nossas vidas, elevando o padrão da orbe
terrestre. Que enfim, sejamos irmãos no creador. E assim será
porque assim é a lei. Graças a Deus! (t)

