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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 15/10/19
Boa noite, amigos. Façamos uma oração diariamente em prol dos nossos
irmãos mais sofridos no Planeta, lembrando que: “a quem muito se dá, muito
será pedido”, nos conscientizando de que se estamos bem, devemos orar com
compaixão e pedir por aqueles que têm muito menos do que nós.
...
Vamos fazer o Evangelho no Lar, precioso encontro com Jesus e seus
missionários da Luz, dentro de nosso Lar: 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 leite são os alimentos em falta e dentre os itens de
higiene pessoal, pedimos sabonete e pasta de dentes. Falem entre seus
colegas de trabalho, de escola, na família, façam uma campanha pessoal e
tragam os itens aqui no Lar.
Agradecemos a atenção dispensada às nossas solicitações, oriundas da
realidade de um Lar com 98 pessoas assistidas em caráter de moradia e
dezenas de outras em atendimentos avulsos.
...
Temos o prazer de anunciar que no dia 19 de outubro, próximo sábado,
teremos a Noite da Pizza aqui no Lar Bom Repouso.
Pedimos que divulguem entre seus amigos e familiares, já que a festa não só
é um gostoso momento de descontrair e encontrar muitos dos que aqui se
cruzam e não podem prolongar a conversação; mas é também, e acima de
tudo, um evento de arrecadação de fundos para a Casa.
Noite da Pizza, dia 19 de outubro, neste sábado, a partir das 19h30. Anotem
em suas agendas, convidem ativamente!
...
Para nossa reflexão da noite, trouxemos um texto intitulado Alegrias tristes,
escrito por nosso irmão espírita Rogério Coelho, retirado do site Agenda
Espírita Brasil.
Ele começa com uma frase forte de Joanna de Ângelis, que diz assim:
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“Sofre hoje o que te falta, adquirindo a paz para amanhã, ao invés de
adquirir estranha conquista para agora, que te amargará os dias do
porvir.”
“Por paradoxal que possa parecer à primeira vista, existem alegrias tristes…
Aparelhadas (Ajaezadas) pelas guirlandas das ilusões e dos brilhos falsos
(ouropéis), costumam essas “alegrias” prender-nos em calvários de dores
inenarráveis.
“André Luiz recomenda o exame cuidadoso de nossas alegrias, pois só é
verdadeira aquela que também continua sendo alegria mais tarde.
“Allan Kardec nos assevera: (2)
“(…) para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más
tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique (renegue)
as vantagens imediatas em prol do futuro, visto que, para identificar-se
com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e
preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender.
“Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que
satisfaça, ao mesmo tempo, à razão, à lógica, ao bom senso e ao conceito
em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus.”
“Parecendo oferecer-nos paradoxos, Delphine de Girardin, jornalista e poetisa
conterrânea de Allan Kardec, declara: (3)
“Infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a
satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que
comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação
ao seu futuro…
“Esperai, vós que chorais! Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo
está satisfeito! As provações, credoras impiedosas, vos espreitam o
repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia verdadeira da
infelicidade, daquela que surpreende a Alma, amolentada pela
indiferença e pelo egoísmo.”
“Alerta-nos Joanna de Ângelis: (1)
“(…) não te facultes a fixação das ideias que te perturbem (turbem) a
lucidez, que te alegrem-entristecendo, dando-te e retirando-te o prazer
e ameaçando a tua estrutura emocional, disfarçada nas promessas de
prazeres que não fruirás, e, mesmo que os usufruas (logres), passarão,
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deixando-te varado de dor, fulminado pelo desencanto ou esmagado pelo
arrependimento.”
“Conta-nos Erasto (4), discípulo de Paulo, que Santo Agostinho, quando
entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração
que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, e não nos
prazeres enervantes e fugitivos; tornando-se, desde então, um dos mais
fortes sustentáculos do Evangelho.
“Conclui o Mestre Lionês, Allan Kardec: (5)
“(…) a humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perdem-se
na imensidade. Grandes e pequenos estão confundidos, como formigas
sobre um montículo de terra; proletários e potentados são da mesma
estatura, e é lamentável que criaturas a tantas canseiras se entreguem,
para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco
tempo conservarão.
“A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da
fé na vida futura.”
...
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...
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso irmão Haroldo
Dutra Dias, Cristos Planetários – Hierarquia Celeste (37 min.).
intitulada
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

