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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 29/10/19 

Boa noite, amigos. Vamos unir nossos corações pelos nossos irmãos que 

passam por provas e expiações mais dolorosas do que as nossas. Neste 

momento de transição planetária, os níveis de indiferença, ou preocupação ou 

transtornos psíquicos se avolumam na rotina das pessoas, que emanam essa 

energia tornando pesada a psicosfera, dificultando o trabalho dos Espíritos 

amigos, mensageiros de Jesus no Planeta. Por isso, nós, que estamos dentro 

de uma Casa Espírita protegida por Mentores que nos cuidam, precisamos 

fazer nossa parte, tendo bons pensamentos, fazendo orações que diluam essa 

massa densa, com nossa boa intenção, com nosso desejo de querer fazer o 

Bem, para que os Espíritos amigos possam recolher o ectoplasma, a energia 

que nós doamos e da qual eles precisam para ajudar a nossos irmãos tão 

necessitados. Eles nos ajudam, mas nós também os ajudamos, o que, no final, 

se constitui na matemática Divina que a Bondade Suprema permite para nossa 

caderneta de poupança no Céu. 

... 

Conforme lhes lembrei na semana passada, estamos sempre em campanha 

de doações, à qual Dona Margherita chamava de CAMPANHA PERMANENTE DE 

DOAÇÕES, devido ao tamanho gigantesco desta obra, quando vista em 

números. Assim, para quem puder ajudar, ainda estamos necessitando dos 

mesmos itens que anunciei na semana passada: café, açúcar, fraldas 

geriátricas tamanho grande e itens de higiene pessoal. 

Agora alguns números: 

Com mais de 100 moradores assistidos, 15 casos de pernoite, que são 

aqueles nossos irmãos que vêm procurar o Lar Bom Repouso para ter uma 

refeição quente e uma cama limpa e aquecer-se por uma noite; e  de 8 a 12 

itinerantes, que são aqueles irmãos que passam pela Casa para pedir uma 

refeição quente, na hora do almoço ou do jantar, que lhes é servida, como 

também lhes é oferecido um banho, para o que recebem sabonete, toalha e 

uma muda de roupa limpa. Vocês podem entender o quanto certas faltas que 

tenho anunciado aqui são fundamentadas nesse auxílio ao próximo, que é o 

que o Lar Bom Repouso proporciona.  

Lembrando que o que fazemos pelo Lar Bom Repouso sempre será pequeno 

diante do que aqui recebemos da Espiritualidade Superior. 

... 
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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 entre os amigos, familiares, 

colegas de escola e trabalho essa nossa necessidade de digitadores. 

... 

E por estarmos falando em Caridade com nossa própria Casa espírita, 

trouxemos um texto de Emmanuel, que se intitula: Caridade 

“Caridade é, sobretudo, amizade. 

“Para o faminto - é o prato de sopa. 

“Para o triste - é a palavra consoladora. 

“Para o mau - é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. 

“Para o desesperado - é o auxílio do coração. 

“Para o ignorante - é o ensino despretensioso. 

“Para o ingrato - é o esquecimento. 

“Para o enfermo - é a visita pessoal. 

“Para o estudante - é o concurso no aprendizado. 

“Para a criança - é a proteção construtiva. 

“Para o velho - é o braço irmão. 

“Para o inimigo - é o silêncio. 

“Para o amigo - é o estímulo. 

“Para o transviado - é o entendimento. 

“Para o orgulhoso - é a humildade. 

“Para o colérico - é a calma. 

“Para o preguiçoso - é o trabalho. 

“Para o impulsivo - é a serenidade. 

“Para o leviano - é a tolerância. 

“Para o deserdado da Terra - é a expressão de carinho. 

“Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 

mil faces, brilhando para todos, e o gênio de mil mãos, amparando, 

indistintamente, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre 



3 
 

justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, por que, onde estiver 

o Espírito do Senhor aí se derrama a claridade constante dela – a 

Caridade -, a benefício do mundo inteiro.” 

Autor: Emmanuel, por psicografia de Chico Xavier; da obra: Viajor. 

Quem de nós não preenche UM desses itens da Caridade? 

... 

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

Pedro, intitulada As potências da alma. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


