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Por
Alexandra Porter
Oremos pelos nossos antepassados
O conteúdo desta conferencia origina-se de investigações profundas na área de Saúde e dos
Serviços Humanos. O tema é o da descendência familiar, relacionado aos nossos hábitos e condutas
prevalecentes.
Como posso me livrar do passado?
Sobre este tema, ideias inovadoras se apresentarão para explorar a pergunta: Que tipo de legado
estou deixando aos meus descendentes?
Como depender e estar em harmonia com Cristo?
Estudos científicos mostram que temos a tendência a produzir o que somos. Criamos
condicionantes que são propícias para certos comportamentos, conduta moral e/ou modelos de
desarmonia interna.
Em muitas diferentes palavras, métodos e modelos conceituais, os cientistas estão nos dizendo que
os alcoólatras tendem a produzir alcoólatras e as pessoas que praticam e vivem com hábitos
abusivos tem uma propensão mais alta de terem filhos com aos mesmos hábitos abusivos. O mesmo
vale para pais com baixa autoestima; estes são sérios candidatos a terem filhos que terão baixa
autoestima e os pais negativos, terão filhos com tendências negativas. Da mesma forma, há um grau
muito alto de possibilidade que uma pessoa amável com os animais ou que presta serviço à
humanidade de forma amorosa, tenham herdado estas características de seus pais.
As obras de Max Heindel revelam:
“Quanto mais pura é a genealogia (neste sentido), maior era o poder de Espírito da Raça, e mais
fortes eram os laços que ligavam o indivíduo à tribo, porque a força vital do homem está em seu
sangue. A memoria está intimamente relacionada ao sangue, que é a mais alta expressão do corpo
vital. O cérebro e o sistema nervoso são as mais elevadas expressões do corpo de desejo. Evocam
as cenas do mundo externo, mas ao imaginar algo, o sangue aporta o material para estas cenas;
portanto, quando o pensamento está em atividade, o sangue flui à cabeça. Quando a mesma
corrente de sangue sem mescla flui nas veias de uma família durante gerações, as mesmas imagens
mentais do bisavô, avô e pai são reproduzidas no filho, pelo Espírito de Família que vive na
hemoglobina do sangue. O filho vê a si mesmo como a continuação de uma larga linha de
antecessores. Vê todo o sucesso de vidas passadas da família como se estivesse estado presente, não
compreendendo, portanto, que ele é um EGO. Não é simplesmente “DAVI”, mas sim “O FILHO
DE ABRAHAM”; não é simplesmente JOSÉ, mas “O FILHO DE DAVI”. Por meio deste sangue

Artigo – Como depender e estar em harmonia com Cristo

Sociedade das Ciências Antigas

2

comum, é dito que os homens viviam durante muitas gerações, porque através do sangue seus
descendentes tinham acesso à memória da Natureza, onde se conservava estas lembranças”.
Alguns podem ter situações de família indesejáveis que prevalecem durante várias gerações. Talvez
não tenham nenhum grande exemplo na descendência de sua família. Talvez seus pais não tenham
sido criados por pessoas com Temor a Deus. Pode ser que tudo o que tenham visto enquanto
cresciam era: vício ao álcool, drogas ou comida; abuso físico e mental; violação às leis; problemas
com autoridades; descuido, relações abusivas; pobreza; miséria; carência de amor e calor humano.
Em alguns casos é possível olhar para a família e ver o problema claramente em um de seus
membros. Isto não quer dizer que devemos culpar o passado. Nem tampouco indica que possamos
utilizar o que encontramos como desculpa para o comportamento prevalecente. É preciso estudar
para reconhecer o que está acontecendo. Hoje você é parte de uma nova geração, isto é, pode ser
chamado a investir esta nova condição física e emocional, este modelo de desarmonia ou essa
conduta moral ou espiritual. Enfim, você pode ser a pessoa adequada para proporcionar um raio de
esperança a seus filhos.
A maioria das pessoas tende a ver estas situações como os demônios da família, um castigo de
Deus, uma peculiaridade mental de um membro, ou um defeito genético. Sem se importar com qual
seja a razão, aceitam estas condições e para lidar com a situação, desenvolvem mecanismos
silenciosos, por medo, em parte, por não serem queridos ou aceitos pelos demais. É tão fácil ser
passivo e dizer: “Minha mãe tinha mau gênio e sempre estava de mau humor, por isso sou
impetuoso”; “Este é o meu jeito, que era o de minha mãe” ou “meu tio era alcoólatra, assim como
minha irmã”. Se alguém diz: “Eu terei dor no peito porque meu avo tinha, minha mãe tinha e meu
irmão tem”. Deve olhar o passado e ver que estas pessoas, decidiram aceitar estes problemas e
resolveram em suas mentes viver com os mesmos problemas para o resto de suas vidas. Fica claro
que este homem já resolveu fazer o mesmo.
Ficar passivo e somente aprender a aceitar, tudo o que se faz é passar o assunto para a
próxima geração.
Eu vos desafio e vos convido a examinarem suas vidas e a verificar as áreas que mais demandam
seus esforços. Uma grande chave é quando se pegam dizendo:






Por que não consigo superar essa raiva?
Por que sempre estou no meio destas relações abusivas?
Por que continuo tendo estas dores de cabeça sem fim?
Por que não consigo abandonar este vício? (comida, droga ou álcool)
Por que sofro tanto medo e preocupação?

Caso alguém se identifique com este tipo de declaração, já é hora de dar um basta. É tempo de se
afirmar, examinar o assunto e ter autoridade sobre eles. Muitas vezes são assuntos passados à
frente, desde muitas gerações, até você. Se rastrear sua árvore genealógica e encontrar um histórico
de dependência ao álcool, por exemplo, significa que deve tomar especial cuidado quanto a isso. Se
a real intenção é a de resolver estes mistérios familiares não fique parado se lamentando e dizendo
“Minha família é assim mesmo”.
Nestes casos, as Escrituras em Apocalipse 12:11 nos mostra como proceder, dizendo: “Eles o
venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram...” Isto indica que a
nossa atitude deve ser diferente e que precisamos começar a falar de forma diferente. Devemos
começar a dizer coisas do tipo: “Viverei sob a iluminação e bênçãos de Deus”.
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Os que leem a Bíblia podem recordar que a descendência da família era levada mais a sério do que
hoje em dia. Muitas vezes a Bíblia revela de onde é uma pessoa, mas também indica a
descendência de toda sua família. Vejam como frequentemente se orava ao Deus de Abraão, ao
Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, como recordando a Deus quem havia chegado antes deles.
Estavam dizendo: “Recorda-Te, Deus meu, de meu antepassado e o quanto O amou”.
É sempre possível tomar uma melhor decisão e escolher caminhar na Senda da Luz e verão que as
coisas começaram a mudar. Se isto faz sentido para você, sugiro que se eleve e faça algo sobre sua
situação. Penso que seria uma vergonha perpetuar esta situação sendo que você pode ser aquele que
colocará UM FIM na mesma. Seja firme e diga:

“Recuso-me a passar o fardo, o fardo termina aqui”.

“Nego-me a viver com qualquer tribulação interminável que possa passar a frente a meus
filhos, netos e bisnetos”.

“Esta condição de vicio não passará adiante”

“Nego-me a viver neste ambiente abusivo”
Tomem a decisão e comecem a orar ardentemente para que Deus lhe mostre o caminho. Acreditem.
É nossa responsabilidade a de romper o padrão que vem passando de geração em geração. Não
continuem passando a ausência de Luz. Façam um estudo da família, tal qual fazem os médicos,
perguntando:



Tem casos de câncer na família?
Há histórico de doenças na família? Quais?

Perguntam por que sabem que isto pode ser passado adiante. Um exame mais íntimo que este nos
dirá, quer nos demos conta ou não, que cada um de nós tem sido afetado por estes hábitos que
estamos lutando, como: abuso de si mesmo, relações abusivas, vícios, tentações, etc.
ANTES DE COMEÇAR A TAREFA DE LIBERTAÇÃO DO PASSADO – perguntem-se:








O que estou transmitindo a meus filhos?
Estou deixando cobiça, egoísmo, derrota, falta de respeito ou relações abusivas crônicas?
Estou deixando um legado de Fé?
Estou mostrando como ajudar o próximo?
Estou mostrando como fazer a diferença neste mundo?
Estou deixando um legado de uma vida de serviço amoroso à humanidade?
A nossa vida não é só nossa. Tudo o que fazemos afeta aos demais.

Deuteronômio, 30:19: “Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que
coloquei diante de vós a vida e a norte, a benção e a maldição. Agora escolham a vida, para que
vocês e seus filhos vivam”. Está passagem mostra que as opções que se tomam afetam a toda
descendência. Pensar no que deixamos de herança é importante.
Quando lemos no quinto capítulo do Gênese que Adão viveu 900 anos e que todos os patriarcas
viveram séculos, isso não significa que viveram por este longo período de tempo, senão que o
sangue que corria em suas veias fora transmitido diretamente a seus descendentes e este sangue
continha a imagem da família, assim como agora contém a imagem de nossas vidas individuais,
porque o sangue é o arquivo de todas as experiências. Assim, os descendentes das famílias
patriarcais se viam a si mesmos como Adão, Matusalém, etc. Com o decorrer dos séculos, estas
imagens se enfraqueceram gradualmente e quando a memoria de Adão se apagou totalmente do
sangue de seus descendentes diretos, se diz que Adão deixou de viver.
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“Conforme o homem se foi individualizando, teve que aprender a se sustentar sobre suas pernas,
sem a ajuda do espírito familiar”.
Em Êxodo 20:5, temos um vislumbre dos afetados por nossa iniquidade: “Não te prostrarás diante
deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os
filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam”. Não
devemos fazer, portanto o que é mais fácil para nós. Devemos pensar no legado de nosso futuro.
Penso no que tua atitude afetará teus filos e netos.
“O ocultista pode encontrar facilmente a concentração na memoria da natureza. Desta fonte ele
sabe que quando o Ego buscou, pela primeira vez, se fazer forte no coração, este era um musculo de
fibras retas, como qualquer outro músculo involuntário; mas conforme o Ego foi adquirindo mais e
mais domínio do coração, as fibras cruzadas foram se desenvolvendo. Não são tão numerosas, nem
tão definidas como os músculos que estão sob o pleno domínio do corpo de desejos. Mas, conforme
os princípios altruísticos de amor e fraternidade, vão-se fortalecendo, e quando gradualmente sobrepassam a razão, que está baseada no desejo, estas fibras transversais se tornam mais numerosas e
mais marcadas. O átomo semente do corpo denso está situado no coração, ao qual abandona no
momento da norte. A obra ativa do Ego está no sangue. Ora, exceto os pulmões, o coração é o único
órgão do corpo através do qual o sangue passa em cada ciclo. O sangue é a expressão mais elevada
do corpo vital, porque nutre todo o organismo físico. É também, de certa forma, o veículo da
memoria subconsciente que está em contato com a memoria da Natureza, situada na divisão mais
elevada da Região Etérica. O sangue é o que leva as lembranças da vida dos antecessores e dos
descendentes durante gerações. Há na cabeça três pontos, cada um dos quais é assento particular de
cada um dos três aspectos particulares do espírito.
O corpo de desejo é a expressão pervertida do Ego. Converte a individualidade do espírito em
egoísmo. A individualidade não busca o seu desprezando os demais. O egoísmo busca a aquisição,
sem levar em conta aos demais. “O repouso do Espírito Humano se dá primeiramente na glândula
pineal, em segundo lugar no cérebro e no sistema cerebro-espinhal, que domina os músculos
voluntários”.
Tudo isto pode parecer difícil e podemos ter varias lutas pelo caminho, pois nosso bio-computador
estará buscando a lógica segundo o que temos, que em muitos casos é a forma apropriada e cristã a
seguir. Muitos lutam hoje devido a coisas que seus pais fizeram. Talvez não pudessem fazer nada
sobre isso antes, agora vocês podem. Vamos firmar os pés e trabalhar sobre nossos problemas e
poderemos torná-los mais fáceis para nossos filhos e para as futuras gerações.
Qualquer um pode não perdoar, sendo tão rude quanto os outros, contando falsas histórias com
intensões doentias e motivos egoístas. Esta é a saída fácil. Mais difícil é manter e nutrir uma
relação cristã e serena. Os que não têm uma mente aguda tem dificuldades em identificar nossos
recursos para fazer tudo o que é possível, dentro de nosso demônio.
Não é fácil perdoar rapidamente para fazer as pazes com aqueles que nos perturbaram, com quem
nos foi injusto, ou tomaram medidas ilegais ou imorais contra nós. É muito difícil para alguns
deixar de se sujeitar à dor interior e à amargura impostas pelos atos deliberados de outros. Ademais,
o comportamento humano usual nos diz que é difícil deixar o meu modo de ser para que os outros
tenham o seu; deixar a tendência egoísta de nosso corpo de desejo para sermos capazes de
reconhecer os atos impróprio e comportamentos nocivos de nossa própria família; mais difícil ainda
é captar a essência espiritual do ponto central destes problemas.
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As escrituras estão repletas de exemplos em que Deus abençoou pessoas devido a escolhas de seus
antepassados, por opções tomadas por seus pais. Em Deuteronômio 7:9 – “Saibam, portanto, que o
Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações
daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos”.
Caso você tenha o coração para fazer o que é correto e coloca este ato em movimento, Deus
mostrará misericórdia a descendência de sua família. Mesmo que seus filhos caminhem pelo
caminho do mal, ou se desviem um pouco, Deus mostrará sua Misericórdia a descendência de sua
família.
Espero que com estes ensinamentos vocês tenham se sentido desafiados a sair da mediocridade. E
que este seja um chamado a realizar progressos. Saibam que Deus está do nosso lado e que a
liberação do passado é possível.
Lembrem-se:
PARA LARGAR O PASSADO, É PRECISO FIRMAR OS PÉS NA TERRA E TOMAR UMA
DECISÃO QUE ESTARÁ SOB A BENÇÃO DE DEUS.
É UM ATO PODEROSO PODER OLHAR PARA TRAS E DIZER “SENHOR, MINHA FAMÍLIA
LHE TEM SERVIDO POR VÁRIAS GERAÇÕES”.
TODAS AS TUAS ESCOLHAS AFETAM AQUELES QUE ESTÃO AO SEU REDOR.
EM QUALQUER LUTA QUE SE ENCONTRE EM SUA VIDA, SE ESCOLHE SER PARTE DA
MUDANÇA, ISSO PODE FAZER A GRANDE DIFERENÇA.
Que você possa ser aquele que superou e cortou o problema pela raiz.

FIM

