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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 11/06/19 

Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e mantenhamos 

nosso pensamento no Alto, em oração! 

Seguimos em campanha permanente por doações de itens básicos, e 

hoje enfatizamos a necessidade crescente de recebermos doações de 

calças masculinas para adultos, tamanhos P e M, além de precisarmos 

de leite, para servir a nossos assistidos. 

Com a chegada do frio, quem puder olhar os guarda-roupas por roupas de frio 

fará grande caridade. Nossa Casa agradece a todo gesto de amor! 

... 

Para nossa reflexão da noite, trouxemos um texto informativo sobre 

Divaldo Pereira Franco, nosso irmão expoente maior do movimento espírita 

brasileiro, na atualidade, contando com 92 anos de idade, e que continua 

lucidamente a saga de divulgador da Doutrina Espírita e das palavras de amor 

de Jesus. 

Ontem, dia 10 de junho, proferiu sua última palestra na Suíça, depois de 

semanas em viagem pela Europa, apresentando palestras sobre o Mestre dos 

Mestres, como faz todo ano. Nessa viagem, divulgou o Espiritismo por 11 

países e 16 cidades, levando a Luz do Evangelho. A cada dia, embarcava em 

um avião, para estar em outro país e outro país e outro país, sem reclamar 

de cansaço ou dores, apenas cumprindo uma missão. Na verdade, pode-se 

dizer que está reduzindo suas atividades, pois há apenas 5 anos, ou seja com 

a idade de 87 anos, viajou para 27 cidades da Europa, com a mesma missão. 

Retornando ao Brasil, não terá tempo nem sequer para desfazer as malas, 

pois que já o aguardam compromissos nesta quarta-feira, amanhã, dia 12 de 

junho. 

Mas nesse 10 de junho, feriado na Suíça, pela manhã, Divaldo Franco realizou 

conferência abordando o tema: Jesus e a Atualidade.  

Inicialmente, detalhando fatos históricos e sociológicos ocorridos no Império 

Romano, em rica narrativa, até chegar ao período do Imperador Otaviano, 

quando o Astro Solar – Jesus - chegou com simplicidade e infinito amor. 

Divaldo ressaltou o trabalho de preparação para que Jesus pudesse estar com 

os homens, pois sabemos que Jesus, não tendo mais a nossa energia densa, 

levou mais de 1000 anos para adaptar sua matéria à de nosso planeta. Quem 

duvida que Ele o fez por extremo amor à humanidade?  
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Que homem é este, que mudou a nossa história sem se voltar contra 

ninguém? Antes dele, vencedor era aquele que derrotava seus inimigos; com 

Jesus, porém, vitorioso é aquele que domina e vence as próprias más 

inclinações e as paixões.  

O Mestre de Nazaré não pedia para os homens seguirem esta ou aquela 

religião, mas que fizessem o que ele fez, amar, tendo inclusive reafirmado 

que qualquer um poderia fazer o que Ele fazia, pois somos deuses, ou seja, 

temos a centelha divina que é o átomo quântico de Deus em nós.  

Citando a Dra. Hanna Wolff, psicóloga, Divaldo Franco comentou sobre a obra 

“Jesus Psicoterapeuta”, onde a nobre psicanalista alemã concluiu que Jesus é 

um ser tão extraordinário que quem o conhece jamais permanece indiferente 

a Ele: ou O ama, ou O odeia. Nessa obra, Hanna Wolff assevera que, de fato, 

Jesus foi o maior psicoterapeuta da humanidade, o amigo dos que não 

possuem amigos.  

Para Jesus, o primordial não era Ter, mas era Ser. Tinha coragem de atender 

ao nobre da mesma forma que ao miserável. E sem pedir nada aos homens, 

apresentou a doutrina da ternura e do amor.  

Divaldo Franco conduziu a atenta plateia pelos caminhos de Jesus, 

promovendo no ambiente um suave encantamento, desse que está sendo 

perdido aos poucos, na loucura do quotidiano, em busca de coisa nenhuma, 

como estamos atualmente.  

Como Jesus nos faz falta! O nobre orador e humanista, Divaldo Franco, 

sugeriu que, em um mundo em que todos reclamam de algo ou de alguém, 

que se saiba agradecer a Deus pela bênção de ser amado e de poder aprender 

a amar, para amar também.  

Seja você aquele que ama! 

Concluiu a conferência, muito aplaudido de pé e, estando os presentes 

emocionados, foi o momento dos agradecimentos. Com singela e expressiva 

emoção, assim foi encerrada mais uma etapa anual pela Europa, divulgando 

o Espiritismo por 11 países e 16 cidades, aos 92 anos de idade, levando a Luz 

do Evangelho! 

Expressando-se pelo exemplo, assim procede o semeador de estrelas, como 

Divaldo tem sido chamado, pois sai pelo mundo a semear a Boa Nova, 

avançando sem se deter, sem olhar para trás. Nem as dores da idade, nem 

as limitações de saúde o impedem de levar o conhecimento sobre o grande 

amor de Jesus por nós e o quanto importa acordarmos desse torpor que nos 
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atrasa para alcançarmos o progresso a que estamos fadados a fazer, por amor 

de Deus, nosso Pai. 

Acordemos para Jesus. 

Texto: Ênio Medeiros, adaptação e revisão: Paulo Salerno. Pequena adição 

nossa, para esta tribuna... 

... 

Na sequência, vamos assistir ao nosso irmão Sérgio Lopes, em vídeo, nos 

oferecendo sua sabedoria com a palestra: Mediunidade, Expressão do 

Espírito Imortal. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


