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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 08/10/19
Boa noite, amigos. Que nossos corações se liguem com a Seara do Bem que
governa nosso Planeta, em prol dos nossos irmãos mais sofridos nesta
encarnação. Se estamos aqui, estamos em posição muito benéfica em
comparação ao grande sofrimento que há aí fora. Assim, aquela máxima: “a
quem muito se dá, muito será pedido” pode ter como significado, entre outros:
“se estamos bem, devemos orar com compaixão e pedir por aqueles que estão
com menos do que nós”.
...
Também os lembrei na semana passada da importância de iniciar uma rotina
de fazer o Evangelho no Lar, precioso encontro com Jesus e seus prepostos,
dentro de nosso Lar, trazendo luz para nossas vidas. Uma vez na semana,
uma leitura de 20 minutos, 10 minutos de comentários sobre o texto lido.
Vamos fazer isso pelo nosso bem e de nossas famílias.
...
Em nossa campanha permanente de doação para itens necessários, hoje
informamos que café e feijão são os alimentos em falta e novamente, pedimos
sabonetes. Se puderem trazer, será bom.
Para vocês entenderem um pouco mais essa necessidade de mais sabonetes,
façam as contas: hoje o Lar tem 98 assistidos, destes, 23 estão acamados na
enfermaria, e além desses assistidos, atendemos 15 pessoas a mais por noite,
para pernoite, e recebemos entre 8 e 12 pessoas por dia, a mais, para
almoçar. Todos entram, tomam banho, trocam de roupas... Com isso, vocês
devem se lembrar das campanhas insistentes, que temos feito, porque em
cada dia, cada um se veste com roupas limpas (pedimos meias a mais), toma
banho (pedimos sabonetes). Então, veja a importância de seu relacionamento
com a Casa, sempre se atualizando das necessidades e espalhando aí fora
para quem perguntar, quais são os itens que podem trazer.
Agradecemos por toda sua atenção dispensada às nossas solicitações,
oriundas da realidade de um Lar tão grande como este.
...
No quesito VOLUNTÁRIOS, ainda estamos precisando de pessoas para a
digitação de cupons fiscais. Quem tiver uma, duas horinhas para esse
trabalho, fale com a Daniela. Não precisa saber mexer no computador,
acabará aprendendo aqui, com o serviço. Pedimos que ajude a divulgar essa
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nossa necessidade de digitação dos cupons fiscais, fale em escolas, no local
de trabalho, entre amigos. Agradecemos sua atenção.
...
Entramos em outubro e no dia 19, teremos nossa gostosa Festa da Pizza.
Reservem a data em suas agendas e convidem os amigos. Dia 19 de outubro,
sábado, às 19h30 Noite da Pizza.
...
Para nossa reflexão da noite, trouxemos um texto intitulado
Altibaixos emocionais, escrito por nosso irmão espírita, Rogério Coelho, nas
páginas do site Agenda Espírita Brasil, mas o adaptamos para uma curta
leitura nesta noite. Inicia com uma mensagem de Joanna de Ângelis dizendo:
“Quando o amor lubrificar os sentimentos humanos, o ódio
deixará de ser ferrugem destruidora nas engrenagens da vida”. Podemos
repetir, trocando uma palavrinha:
“Quando o amor lubrificar os sentimentos humanos, o egoísmo deixará de ser
ferrugem destruidora nas engrenagens da vida”.
E prossegue nosso irmão:
“Não é rara no transcurso das reuniões mediúnicas, a manifestação de
Espíritos, completamente enceguecidos pelo ódio, declararem que não viram
a Jesus aqui e acolá, ignorando que para provar da presença do Mestre, é
necessário repletar de amor o coração. Quem está vestindo as ásperas roupas
do ódio e da ignorância, jamais verá Jesus.
E nos afirma Emmanuel (2):
“Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que
anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela paz do Mestre, pela Sua
presença Divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos
em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas… Onde está Jesus
que não lhes veio ao encontro das rogativas sucessivas? Indagam em que
esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante das amarguras que estão
sentindo?
Não compreendem que, através de mensageiros generosos do Seu amor, o
Cristo Se encontra, em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Faltalhes, entretanto, dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do
Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: ‘endireitai os caminhos’.
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Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar
a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentamse nos envolvimentos do erro sistemático, invocam o Céu, sem desapegar-se
das paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo
dirigir-se a alma ao Cristo Salvador, que aceitou para si a humilhação e a cruz,
sem queixas de qualquer natureza”.
Não é fácil sorver o cálice que Ele sorveu; não é fácil a conversão do homem,
como afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem: “eu
creio”, mas poucos podem declarar: “estou transformado”.
...
Pensemos nisso: estamos nos transformando com todo o alimento espiritual
que estamos recebendo?
...
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso irmão Simão
Pedro, intitulada A visão espírita em torno do ser (55 min.).
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

