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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 30/04/19
Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e mantenhamos
nosso pensamento no Alto, em oração!
Agradecemos a quem tem ouvido nossos pedidos de doação nas campanhas
permanentes e tem podido trazer algum item. Hoje, a cozinha informa que
precisamos de leite, café, açúcar e feijão. E continuamos com grande
necessidade de doação de fraldas geriátricas tamanho grande. A Casa
agradece a quem puder doar algum desses itens.
Lembrando que o que fazemos pelo LBR sempre será pequeno diante do que
aqui recebemos da Espiritualidade Superior.
...
Para nossa reflexão da noite, primeiro vou falar sobre o livro e depois ler uma
mensagem dele: é o livro VINHA DE LUZ, o terceiro volume da coleção "FONTE
VIVA".
Vinha de Luz foca na interpretação dos textos evangélicos. A coleção tem 4
títulos, que são: Vinha de Luz - Caminho, Verdade e Vida - Fonte Viva - e Pão Nosso (Edições FEB) => os 4 livros são da psicografia de Chico Xavier,
com o autor espiritual Emmanuel.
De pétala em pétala (trecho bíblico), o mentor espiritual Emmanuel dá sua
versão sobre os tópicos mais importantes da Mensagem de Jesus, deixada na
Bíblia. Assim, o autor atualiza as colocações evangélicas, à realidade que
vivemos hoje. É um livro de leitura fácil e bem distribuída, em capítulos curtos,
para terminar a leitura e digerirmos a mensagem.
O livro, além de interpretar os textos evangélicos, faz um convite à prática do
evangelho, convite endereçado àqueles que anseiam pela renovação de suas
vidas, aos que já compreenderam que a existência na Terra não é mais do
que um estágio do espírito em evolução. Diz o autor que "nos variados climas
do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato,
de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras... O discípulo de
Jesus, porém - aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas
da experiência transitória - pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a
semear o amor na companhia do Mestre... O Evangelho é o Sol da
imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria, para a atualidade do
mundo.
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Esta obra, Vinha de Luz, faz parte de um conjunto* de extraordinário valor
moral e doutrinário que vale a pena ser conhecido por todos os que se
interessam pelos ensinos evangélicos.
* Vinha de Luz - Caminho, Verdade e Vida - Fonte Viva - Pão Nosso (Edições FEB) => são
4 títulos da psicografia de Chico Xavier, autor espiritual Emmanuel.
VINHA DE LUZ
Espírito: Emmanuel / Ano - 1952 / Editora - FEB
Livro completo no link:
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/bibliotecavirtual/chicoxavier/chico41a50.html#VI
NHA_DE_LUZ

Mensagem do Livro Vinha de Luz, intitulada:
Nossos Irmãos
Livro: Vinha de Luz – 167 / Emmanuel & Francisco Cândido Xavier
"E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão." João. (I JOÃO, 4:21.)

“Em verdade, amamos a Deus, em todos os motivos de júbilo dentro da nossa
marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto (abundante) de
recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as
pedras e sombras da escabrosa (irregular) subida.
“Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e
felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim
aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro.
“São eles:
- os nossos irmãos doentes que reclamam remédio;
- os infortunados que pedem consolo;
- os fracos que esperam defesa;
- os ignorantes que anseiam por esclarecimento;
- os desajustados que necessitam de compreensão;
- os criminosos distanciados do socorro e da luz;
- os insubmissos que nos desafiam a tolerância;
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- os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem;
- os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir;
- os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem;
- os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições;
- os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de
suportar com o Cristo, na prática do Evangelho.
“O irmão iluminado e bondoso, em si, já representa uma obra viva do Pai,
através da qual O conhecemos e admiramos; o irmão ignorante ou infeliz,
porém, é uma obra que o Céu nos convida a amparar e embelezar, no rumo
da perfeição, em nome do Todo-Misericordioso.
“Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honráLo e querê-Lo no irmão que ainda te não pode amar.”
...
Na sequência, assistiremos uma palestra em vídeo com nosso irmão Haroldo
Dutra Dias, intitulada O Despertar de uma nova consciência espírita. (37
min.)
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

