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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 22/10/19 

Boa noite, amigos. Oremos todos os dias pelos nossos irmãos. Neste momento 

de transição planetária, os níveis de preocupação, depressão e outros 

transtornos psíquicos se avolumam na atmosfera, que se torna pesada, por 

isso, precisamos emitir bons pensamentos, através de orações, para ‘quebrar’, 

despedaçar essa massa densa com alguma leveza partindo de boa intenção, 

de querer fazer o Bem. 

... 

Estamos sempre em campanha de doações, à qual Dona Margherita chamava 

de CAMPANHA PERMANENTE DE DOAÇÕES. Porque a Casa necessita receber 

itens essenciais para o funcionamento de sua rotina, e que neste momento 

são: café, açúcar, fraldas geriátricas tamanho grande e itens de higiene 

pessoal. Com mais de 100 moradores que necessitam dos mesmos itens, que 

usamos em nosso lar, se puderem, criem o hábito de trazer um item toda 3ª. 

feira. Se todos fizerem isto, a Casa sempre terá esses produtos para uso no 

seu dia a dia.  

... 

Agradecimentos sobre a NOITE DA PIZZA. 

A Direção da Casa agradece a todos que prestigiaram o evento e aqui 

compareceram para que ele acontecesse. Os agradecimentos se estendem 

também aos voluntários – que sempre estiveram conosco – e aos novos, que 

se juntaram a nós, no empenho desse trabalho. Naturalmente, como uma 

grande engrenagem, sem todos – os convidados e os trabalhadores –, a festa, 

que tem como base a arrecadação de fundos, não ocorreria. Nossos sinceros 

agradecimentos a todos! 

... 

E falando em VOLUNTÁRIOS, ainda estamos precisando de voluntários 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 

nossa necessidade, em escolas, no local de trabalho, entre amigos.  

... 

Para informação de todos, sobre o Movimento Espírita Brasileiro, trouxemos 

notícias do 9º Congresso Mundial de Espiritismo, que aconteceu neste mês de 
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outubro nos dias 4, 5 e 6, na Cidade do México, com o tema “Edificando o 

Homem Espiritual do Futuro”. 

As conferências foram iniciadas e concluídas com Divaldo Pereira Franco. Além 

dele, participaram o presidente da FEB – Federação Espírita Brasileira –, Jorge 

Godinho, diretores da Instituição, diversos palestrantes de variados países e 

representantes do Conselho Espírita Internacional. Da programação, 

constaram palestras, mesas-redondas sobre temas atuais, apresentações 

artísticas, com a participação de cerca de 1.300 pessoas de muitos países 

americanos e europeus, mas sempre é o Brasil, que se apresenta com um 

número expressivo de interessados. 

O Congresso Mundial de Espiritismo, que se realiza a cada três anos sob a 

direção do Conselho Espírita Internacional, é um evento de grande magnitude, 

por atrair os espiritistas e simpatizantes da Doutrina Espírita de inúmeros 

países, ensejando o conhecimento profundo da filosofia, ciência e religião dos 

Espíritos, ao mesmo tempo facultando uma grande confraternização. 

Ante a turbulência que toma conta da nossa sociedade e dos sofrimentos que 

a aturdem, dando lugar a conflitos de variada ordem, encontros de estudos e 

de fraternidade logram o benefício de renovar as estruturas emocionais dos 

indivíduos e reanimar-lhes os sentimentos para que não desfaleçam nos 

combates. 

Um Congresso como esse ajuda na ampla e inquestionável divulgação do 

Espiritismo, e na manutenção da pureza doutrinária dos princípios e pilares 

do pensamento, que constituem a grandiosa mensagem, que hoje arrebata 

multidões e tem como objetivo iluminar as consciências ainda em trevas e 

auxiliar os seres humanos a avançarem pelo caminho do Bem, construindo a 

felicidade em toda parte e ensejando a cada um a conquista da plenitude que 

a todos está reservada. 

Allan Kardec, o notável pedagogo francês, que é o codificador dessa 

incomparável doutrina, criou os neologismos Espiritismo, espírita, espiritista, 

de modo a bem caracterizar e definir esta revelação do mundo espiritual à 

humanidade, conforme Jesus prometera, quando da sua convivência conosco. 

Este mês de outubro é conhecido como o mês de Kardec, porque se comemora 

seu nascimento, que foi a 3 de outubro. 

Mas outras efemérides são comemoradas neste rico mês de outubro:  

- o desencarne do doce Espírito Meimei;  
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- a assinatura do Pacto Áureo, em 1949, um acordo celebrado entre a 

Federação Espírita Brasileira e representantes de várias Federações e Uniões 

de âmbito estadual, visando unificar o movimento espírita em nível nacional; 

- o famoso auto de fé de Barcelona, em 1861, quando o bispo de Barcelona 

confiscou e mandou queimar em praça pública 300 obras espíritas, o que 

fomentou a divulgação da Doutrina, em vez de eliminá-la, como pretendia a 

igreja.  

E há outros eventos; assim, vamos sempre lembrar de outubro como sendo 

um importante mês para a nossa amada Doutrina Espírita. 

Uma efeméride é a celebração de um acontecimento ou fato importante assinalado em determinada data. 

Texto adaptado do artigo original publicado no jornal A Tarde, na coluna Opinião, na data de 03 de outubro 

2019, escrito por Divaldo Pereira Franco, mais notícia do dia 08 de outubro, retirada do site da FEB. 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso irmão Haroldo 

Dutra Dias, intitulada Educação e Evangelho (50 min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


