




A cura 
CÓSMICA

Com base em palestra de Trigueirinho 
realizada em dezembro de 1989



Copyright 1997 © 
José Trigueirinho Netto

A Irdin Editora dedica-se a 
publicações como um serviço altruísta, 

visando estimular a descoberta do
 potencial evolutivo que existe 

dentro de cada ser.

1ª edição, 1997: 25.000 exemplares
2ª edição, 2011:   2.000 exemplares

Direitos reservados
AssoCIAção IRDIN EDIToRA

Carmo da Cachoeira/MG
CNPJ 07.449.047/0001-86

Tel. (35) 3225-2616   Fax (35) 3225-2252
info@irdin.org.br



 
Que é  
a cura cósmica

A cura cósmica é a recondução do 
ser humano à sua origem interna; é 
a consciente unificação da vontade 
pessoal com a vontade superior do 
próprio indivíduo. Realiza-se pela 
sintonia com a realidade espiritual, e 
inicia-se quando temos vontade de sa-
ber qual é a verdadeira meta da vida.

Esse processo de cura intensifica- 
-se apenas quando nos entregamos 
aos níveis superiores do nosso ser 
— o que podemos fazer de maneira 
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simples, dirigindo-nos a esses níveis 
internos da consciência, porém, com 
toda a sinceridade: “Quero ser aquilo 
para que fui criado. Farei o que for 
preciso para isso”. 

Ao nos entregarmos assim à von-
tade interna do eu superior, podemos 
desempenhar o papel que nos cabe no 
universo em que vivemos e entrar em 
harmonia. E, à medida que essa har-
monia chega ao plano físico, as doen-
ças podem ser eliminadas, pois elas 
surgem justamente quando há desvios 
no caminho traçado para nós. 

Como a cura cósmica transcende o 
corpo físico, pois concentra-se no mun-
do interior, ela só pode tornar-se reali-
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dade quando estamos corretamente 
sintonizados com o espírito imortal 
que vive em nós, isto é, quando nos 
empenhamos em realizar a vontade 
superior em nossa vida. se estiver-
mos preocupados só com a remoção 
de algum incômodo físico, emocio-
nal ou mental, ficamos limitados aos 
problemas da personalidade e, assim, 
impedimos que ocorra uma cura ver-
dadeira, não paliativa.
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Calar e observar 

Devemos aproximar-nos da cura 
cósmica com humildade, como quem 
se aproxima de algo onipotente e 
onipresente. Essa humildade é um 
estado interno de silêncio, de impar-
cialidade diante do que desconhece-
mos; não é submissão. Depois, para 
continuarmos abertos à cura, temos 
de aprender a calar e observar.

Calar significa não criar expecta-
tivas, não cobrar respostas do nosso 
eu superior, não desgastar o estado 
alcançado depois de nos entregar-
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mos a ele. Não é necessário fazer 
conjecturas, planos ou programas 
após essa entrega. se já nos ofere-
cemos, não precisamos voltar ao as-
sunto, nem mesmo em pensamento. 
o nosso eu superior já nos escutou. 
Na verdade, já sabia das nossas ne-
cessidades antes de a ele nos dirigir-
mos. Ele nos conhece antes mesmo 
de sermos criados; então, só temos 
de nos abrir e calar.

observar, por sua vez, é uma ati-
tude diversa da habitual. De modo 
geral, quando olhamos em torno, 
queremos tirar proveito, queremos 
controlar o ambiente para fazer com 
que se amolde ao que desejamos, ou 
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colocamos em movimento a nossa 
capacidade de crítica e de julga-
mento. observar, no sentido que a 
cura requer, é estarmos atentos às 
circunstâncias da própria vida para 
perceber o que o eu superior quer de 
nós, mas mantendo-nos calados, ou 
seja, sem fazer comentário algum 
a respeito, nem mesmo comentário 
mental. Em muitos casos, fazer a 
vontade do eu superior requer mu-
danças em nossa forma de ser. ob-
servar, nesse sentido, é estarmos 
atentos para perceber o que deve-
mos mudar, já que, se há enfermida-
de, é porque não estamos praticando 
aquilo para que fomos criados. 



Nenhum curador pode resolver 
nosso problema se não nos trans-
formamos. Para sermos curados, 
precisamos estar prontos a deixar 
de ser como temos sido, porque 
esse estado foi o que nos levou à 
enfermidade. E a doença só será re-
movida quando mudarmos.

A nova atitude assumida por nós 
é o que mais conta na verdadeira 
cura, a cura cósmica. Todo o resto 
vem do imponderável, do que esca-
pa totalmente ao controle humano. 
Daí seu inestimável valor, pois a 
cura vem do profundo do ser, onde 
existem perfeição e saúde; vem do 
nosso próprio inconsciente.
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Na cura cósmica, o silêncio e 
a fé são os instrumentos de quem 
se abre à cura, e a impessoalidade 
e a pureza são os instrumentos do 
curador.
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o curador

A medicina tradicional normal-
mente utiliza meios paliativos e atua 
na parte externa da pessoa. Limita- 
-se em geral aos aspectos materiais 
de quem é tratado: o corpo físico, o 
corpo emocional e o corpo mental. 
É raro lidar com a totalidade do in-
divíduo que está sendo tratado, que 
inclui os seus níveis de consciência 
além da mente.

Na verdade, para a cura se tornar 
efetiva, e não temporária, a forma 
de agir da medicina comum deve 
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complementar-se com procedimen-
tos que considerem o ser como um 
todo e o levem a harmonizar-se com 
realidades profundas.

o curador espiritual transcende 
os aspectos materiais do paciente. 
Para isso interage com leis inter-
nas, como as do plano intuitivo, 
por exemplo. Como a cura cósmica 
realiza-se em dimensões supramen-
tais, o curador nem sempre precisa 
examinar quem está sob seus cui-
dados, nem mesmo precisa estar na 
presença dele. Interiorizado, traba-
lha de maneira bem mais intensa 
e profunda do que se o atendesse 
pessoalmente. Portanto, a maior 
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parte da sua atividade é invisível.

Mas o trabalho do curador co-
meça no seu próprio ser: ele tem 
de sanar suas desarmonias antes de 
tornar-se veículo de cura para os 
demais. somente quando começa a 
unir-se à vontade superior, dentro 
de si mesmo, é que passa a transmi-
tir a energia de cura a que nos esta-
mos referindo.

Todo aquele que se tenha dis-
posto a seguir a vontade superior 
pode tornar-se um curador, sem 
nem ao menos saber disso. Em 
muitos casos é melhor que aconte-
ça assim, pois, se nutrir vaidade ou 
qualquer intenção de manipular ou 
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de conduzir à sua maneira a ener-
gia de cura, esta deixa de atuar.

Um curador é diferente de um 
curandeiro. o curandeiro pode até 
remover o mal por meio de influ-
ências mais sutis que as do plano 
físico, sejam astrais ou mentais; 
entretanto, a mera remoção de 
um mal pode não significar cura, 
sobretudo se o tratamento estiver 
em desacordo com os desígnios 
ou vontade superior e interna de 
quem é tratado. o curandeiro trata 
pela aplicação de uma força supra-
física controlável, e não pela ener-
gia cósmica da cura, que é onis-
ciente, onipotente e onipresente. 
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o curandeiro, que dirige forças 
para obter resultados que conside-
ra bons sem conhecer o destino do 
paciente, pode estar interferindo 
em seu carma.

Há médicos e terapeutas que 
se tornam curadores. Há, também, 
curadores que deixam de sê-lo por 
usarem a energia de cura com pro-
pósitos egoístas, por explorarem 
comercialmente o seu trabalho.

Enquanto a medicina e a terapia 
normais são legalmente exercidas 
mediante pagamento, a cura cós-
mica é incompatível com qualquer 
tipo de retribuição. “Dar de graça o 
que de graça se recebe” é uma lei 
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expressa por Jesus, um curador, e 
essa lei continua a reger o serviço 
de todos os curadores autênticos.
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Centros de cura

Praticamente não há, na superfície 
da Terra, quem não precise de cura. 
E ela é necessária não só a cada ser 
humano em particular, mas aos dife-
rentes setores da vida planetária. Por 
isso, há na Terra centros suprafísicos 
dedicados à cura cósmica, alguns dos 
quais foram revelados. Esse é o caso 
de Aurora, civilização não-física que 
está na área intraterrena do Uruguai 
e cuja irradiação chega à superfície. 
Alguns seres humanos que alcança-
ram certo grau de evolução espiritual 
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e que têm corpos sutis já desenvol-
vidos e ativos, transmigraram para 
essa civilização mais avançada e lá 
realizam seu trabalho de curadores. 
Muitos deles virão auxiliar na re-
construção da face da Terra depois 
da atual transição energética por que 
ela passa, ou na implantação dos pa-
drões de conduta da vida futura. 

Atualmente, quando uma pessoa 
busca a cura, em geral ela pede a re-
moção do incômodo que está sentindo 
em seu corpo físico. Mas a cura cós-
mica não começa pelo nível material; 
este é o último a ser atingido por ela, 
e apenas quando há condições.

A cura cósmica pode chegar ao 
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corpo físico se a pessoa estiver cor-
retamente sintonizada, e isso signifi-
ca não estar pedindo a remoção de 
incômodos, mas permanecer recep-
tiva à harmonia com a Vida Única, 
com toda a vida cósmica.

Um centro de cura cósmica atua 
com base nessa perspectiva maior e 
pode ajudar muitas pessoas que pre-
cisam de harmonização onde quer 
que estejam, encarnadas ou não. A 
energia desses centros se esparge 
pelo planeta inteiro, sem limites de 
tempo nem de espaço, porque age 
sob leis mais amplas e avançadas do 
que as que conhecemos.

Portanto, não há limitações para a 
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cura cósmica: ela se dá além das di-
mensões materiais. Assim, se tiver-
mos a intenção de realizar a vontade 
do nosso eu superior, estabelecemos 
contato telepático com centros como 
Aurora, não importando estarmos em 
outras dimensões da consciência.

se estivermos com essa atitude 
correta, a energia de cura pode tor-
nar-se realidade para nós. o que mais 
conta é a atitude. Trata-se de nos co-
locarmos internamente diante dessa 
oportunidade, diante da irradiação de 
centros como Aurora.

Entre os recursos de que dispo-
mos para entrar em contato com esse 
nível de cura, os mais poderosos e 
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próximos de nós são a fé e a devo-
ção ao que é desconhecido e o mais 
elevado que possamos conceber.
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