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responde
O QUE CURA, A FÉ OU O MAGNETISMO?

jacobmelo@gmail.com

Um homem, morrendo de fome e sede, precisava apenas de singelas gotas d’água além de
um pedaço de pão nem que fosse seco. Queria sobreviver.
Passando por ele, embora desfigurado por longo sofrimento e severas amarguras, alguém o
reconheceu como antigo orientador espiritual. E de forma quase inclemente o indagou, em
tom ríspido:
- Mas você não ensinava a todos que ter fé é mais importante do que comida? Não era você
quem vivia pregando que só a fé daria sentido à vida?
Quase sem forças ele respondeu:
Sim, era eu...
- Então tenha fé... E sobreviva! – Disse isso e saiu sorrindo sarcasticamente...
-----------------------------------Teria sobrevivido aquele homem?
Seria sua fé suficiente?
----------------------------------Tempos depois, aquele mesmo homem o reencontra e se admira por encontrá-lo refeito,
saudável e servindo com alegria.
Meio sem jeito a ele dirigiu-se perguntando:
- E você não estava à morte?
- Pois é... Mas você me salvou!
- Eu?! Como eu?!
- Você me fez recordar que a fé dessedenta e alimenta. E foi com ela que eu sobrevivi.
- Quer dizer que você não bebeu nem comeu nada?!
- Não foi isso o que eu disse; apenas tive fé, muita fé!
- Como assim?
- Sabendo que uma das forças da Vida é o poder da fé e este se expressa na oração sincera,
em vez de seguir implorando aos homens, pedi que Deus me mostrasse o caminho.
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- E daí...
- Levantei-me cambaleante e tropeçando numa pedra rolei ribanceira abaixo. Caí à margem
de um rio, onde matei a sede...
- Não me diga que depois disso comeu peixe
cru!!!
- Não seria nada de mais... Hoje não é moda
comida japonesa? – disse sorrindo...
- Então você comeu peixe cru?
- Não... Não foi preciso. Um pescador que me
viu caindo saiu em meu socorro. Vendo-me
como estava levou-me com ele para saborearmos o que já havia pescado...
- Nossa!!! Disse ele espantado. – E agora?
- Agora eu tenho ainda mais motivos para dizer
que a fé salva!
----------------------------------Respondendo à questão básica deste artigo, a
fé cura, pois possibilita mecanismos para tal,
assim como o magnetismo também cura, pois
é bênção divina disposta a todos os seres.
A dúvida maior seria: e quem não tem fé pode
se curar?
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Claro que pode e são inúmeros os casos em
que isso se confirma, contudo me parece
inegável que a fé é como uma alavanca, potencializando os esforços dos fatores que influem
para as vitórias procuradas.
Um outro ponto a ser considerado é que o
magnetismo, por sua vez, também existe além
e aquém do que imaginamos, por isso mesmo
ele atua e repercute nos fenômenos de cura,
ainda mesmo quando algumas técnicas chegam
a ser desprezadas. Isto, entretanto, não significa que estas sejam inúteis ou inválidas, mas
sim que, nas curas, vários são os fatores que se
misturam para que a meta seja alcançada.
Quem quiser ter melhor segurança, seja no
aplicar, no receber, no absorver o magnetismo,
deve se assenhorear dos mais poderosos meios
de vitória, os quais, além da fé e da força
magnética, ainda existem a vontade, o estado
de bom ânimo e a pureza dos sentimentos.
Por fim, que tal uma lida no cap. 19 de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, notadamente
a mensagem “Fé humana e fé divina”?

