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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 03/12/19 

Boa noite, amigos. A paz de Jesus para todos.  

Inicio com uma curta oração de Emmanuel, intitulada: 

Oração nossa, para nos inspirar e acalmar a mente para os trabalhos da 
noite. (http://www.oespiritismo.com.br/mensagens/ver.php?id1=569) 

 

"Senhor, 

ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, 

a dar sem olhar a quem, 

a servir sem perguntar até quando, 

a sofrer sem magoar seja a quem for, 

a progredir sem perder a simplicidade, 

a semear o bem sem pensar nos resultados, 

a desculpar sem condições, 

a marchar para a frente sem contar os obstáculos, 

a ver sem malícia, 

a escutar sem corromper os assuntos, 

a falar sem ferir, 

a compreender o próximo sem exigir entendimento, 

a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, 

a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever 

sem cobrar taxas de reconhecimento. 

 

“Senhor, 

fortalece em nós a paciência para com as dificuldades 

dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros 

para com as nossas próprias dificuldades. 

Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo 

que não desejamos para nós. 

Auxilia-nos sobretudo a reconhecer que a nossa 

felicidade mais alta será invariavelmente 

aquela de cumprir os desígnios, onde e 

como queiras, hoje, agora e sempre.” 



2 
 

Em nossa campanha permanente de doações, estamos necessitando de leite; 

produtos de higiene pessoal, como sabonete, pasta dental, creme de barba 

etc.; fraldas descartáveis tamanho grande; e roupas masculinas de adultos. 

A Casa sempre agradece por toda ajuda. 

Adentramos o mês de dezembro e nossa última sessão pública deste ano será 

no dia 17 de dezembro. É um mês especial, não vamos esquecer das 

necessidades deste Lar, neste mês. 

... 

Para nossa reflexão da noite, encontrei um belo texto no Editorial da Revista 

Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, deste mês de 

dezembro, intitulado: Desafio é poder 

“Numa análise mais acurada da conjuntura em que estamos inseridos, 

identifica-se que a Terra passa por transformações profundas em todos os 

aspectos. Mudanças, seguidas de crises, colocam a Humanidade perante 

desafios que conduzirão ao progresso ensejado e a patamares mais elevados, 

se bem aproveitados. 

“Faz-se mister ressaltar que, sem desafios, o ser humano não se fortalece, 

nem se desenvolve, nem cresce, porque as dificuldades possibilitam a busca 

de soluções, e estas, quando acertadas, impulsionam o desenvolvimento 

material e espiritual do ser. 

“Dificuldades são desafios e os desafios se transformam em poder para 

aqueles que conseguem suplantá-los, despendendo esforço, inteligência, boa 

vontade e, quase sempre, muito trabalho. Assim, há crescimento, evolução e 

aperfeiçoamento, pois no enfrentamento, a luta possibilita que os valores 

latentes, adormecidos, acordem, desde que haja coragem, vontade de vencer 

e escolha correta. 

“Quando as dificuldades batem à porta e o anfitrião tem a visão do Espírito 

imortal, enfrentá-las significa acolhê-las, analisá-las, entender seu contexto e 

encará-las à luz do Evangelho que, esclarecido pela Doutrina Espírita, faz 

crescer aquele que, pelo testemunho, demonstra sua capacidade de 

conquistar a si mesmo.” 

Repetindo: quando as dificuldades batem à porta, se temos a visão de 

que somos Espíritos imortais, enfrentar as dificuldades significa recebê-

las, olhar para elas para entender o que querem dizer para nós e encará-

las com o conhecimento que vamos juntando, sobre o Evangelho de 
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Jesus, que, graças ao Espiritismo que o explica para nós, nos ajuda a 

crescer e nos melhoramos, a cada dor, um pouco mais.  

“Desafio é poder, sim; no entanto, o poder maior é aquele que permanece 

com o Espírito imortal em qualquer dimensão em que ele se encontre. Daí, 

ser poderoso é acrisolar as virtudes santificantes que só o Amor é capaz de 

fazer florescer onde quer que se esteja. 

“Os desígnios do Pai são perfeitos e a Sua misericórdia atende sempre ao que 

é necessário para a evolução do Espírito imortal. 

“Sejamos, então, fortes e poderosos, não porque exercitamos o físico ou 

possuímos os poderes convencionais do mundo, mas porque, desta vez, a 

fortaleza se assenta no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e na vivência 

de seu código de conduta, a fim de que, um dia, sejamos páginas vivas de 

sua mensagem redentora, participando de um mundo melhor e de paz, em 

que o Bem estará instalado em cada criatura e a sua prática será habitual em 

toda a Humanidade. 

“Sigamos confiantes no Caminho que Jesus indicou, porque este é o melhor 

presente a Lhe oferecer no dia em que se convencionou comemorar o seu 

nascimento.”  (Editorial da Revista Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, mês de 

dezembro/2019) 

Natal chegando, vamos já pensando em como presentear o aniversariante 

mais importante do mês. 

...  

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

Dutra Dias, intitulada É tempo de renovar (50 min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 

 


