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Cura interior das feridas
Cura interior é pedir a Jesus retroceder ao tempo em
que fomos feridos, para que agora nos libere disso.
Isso implica dois passos:
Trazer à luz as coisas que nos feriram.
Convêm fazer certas perguntas que geralmente nos
revelam as feridas básicas pelas que devemos orar:
(1) Quando começou tudo isso? Ou também: foi
uma infância feliz? Muitas das feridas mais
profundas remontam aos primeiros dois ou três anos
de vida, ou seja, ao tempo em que fomos mais
vulneráveis e menos capazes de defender a nós
mesmos. Mas também é verdade que alguns
receberam suas feridas posteriormente na escola, em
algumas experiências sexuais infelizes, etc.
(2) O que causou a ferida? Muitas vezes a resposta à
primeira pergunta revela as razões das velhas
feridas. Muitas delas arrancam de alguma rejeição
ou alguma relação quebrada. Particularmente
importantes são nossas relações com os pais. Se a
mãe não acariciou o suficiente a criança, se o pai
regressava do trabalho cansado e apenas falava com
a criança ou a castigava duramente, se havia muitas
crianças para uma mãe enfermiça e não teve tempo
de demonstrar-lhes afeto, ou se um dos pais faleceu
sendo a criança ainda pequena. Todas estas penosas
experiências
deixam
feridas
que
afetam
profundamente os sentimentos básicos da pessoa.
Isso se consegue melhor ao dialogar com outra
pessoa; inclusive falar do problema constitui já um
processo de cura.
Orar ao Senhor para que nos cure dessas feridas.
Se conseguirmos lembrar como e porque começou
tudo, então pedimos a Jesus que nos acompanhe ao
passado. Ele, como Senhor do tempo, é capaz de
fazer o que nós não podemos. Ele pode curar essas
feridas do passado que ainda nos fazem sofrer, às
vezes em forma imediata.
Depois de haver orado pela cura da ferida, aspecto
negativo da cura nós podemos pedir ao Senhor que
encha em forma positiva nossa vida de tudo que
estávamos sentindo falta.
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Uma vez que temos uma necessidade tão
profunda de amor, a conclusão da oração de cura
interior é, em geral, encher do amor de Deus
todos os espaços vazios de nosso coração.
A cura interior proporciona tanta paz e alegria às
pessoas, que é uma pena que sejam tão poucos
os que entendam e pratiquem este tipo de oração.
Assim de maneira simples, podemos dizer que
colocamos a purificação do subconsciente nas
mãos do Senhor pedindo-lhe que Ele cure as
feridas.
Umas palavras sobre a imposição das mãos. Não
é necessário para a cura. Entretanto, esta prática
que já encontramos no Novo Testamento, tem
suas vantagens. Parece que algo, como uma
corrente de energia curativa flui do ministro a
pessoa enferma, uma transferência de poder
vivificador. Ademais, a preocupação e o amor se
comunicam muito melhor pelo tato que pela
palavra; existe uma sensação profunda de
comunhão e de amor na imposição de mãos.
Oração para cura interior
E agora lhes quero fazer uma sugestão. Vou-lhes
entregar uma oração para cura interior que faz
algum tempo caiu em minhas mãos. A idéia é,
rezá-la pessoalmente, em forma meditativa e
com fé simples, em um momento de grande paz
e serenidade, frente ao Senhor, melhor talvez
num Santuário.
Parece que esse tipo de oração tem geralmente
uma resposta perceptível. Mesmo que talvez a
cura seja progressiva e necessite de várias
tentativas, quer dizer, rezar esta oração de cura
interior várias vezes. Mas antes de rezá-la teriam
que haver reflexionado e trabalhado seriamente
sobre suas feridas interiores ou impressões não
digeridas do subconsciente.
Se desejar subscrever, comentar o texto ou dar
seu
testemunho
escreva
para:
pn.reflexiones@gmail.com

