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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 10/12/19  

Boa noite, amigos. A paz de Jesus para nós. Oremos por todos no Planeta. 

 

Em nossa campanha permanente de doações, estamos necessitando de leite 

e café; 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 que recebe. 

 

Nossa última sessão pública será no dia 17 de dezembro, próxima 3ª. feira e 

retornaremos aos trabalhos das 3as. feiras no dia 28 de janeiro de 2020.  

Este é um mês especial, não vamos esquecer das necessidades deste Lar, e 

planejemos ajudar a Casa com algum item de sua rotina. 

... 

Na semana passada, nosso irmão Haroldo Dutra Dias, com a bela palestra      

É tempo de renovar, trouxe 23 perguntas para nosso autoconhecimento. 

Essas perguntas foram transcritas pelo Antonio Carlos, com muito boa 

vontade, e estão disponíveis no site do Lar Bom Repouso, na aba Centro 

Espírita – Palestras. Está em arquivo PDF, de forma que é possível imprimir 

para respondê-las e exercitar o autoconhecimento. 

... 

Na próxima semana, passaremos uma gravação com Dona Margherita 

mediunizada, recebendo nossos mentores Pai João, Dr. Alberto Schweitzer 

e, se eu não estiver enganada, Dr. Bezerra de Menezes também. É muito 

bom ouvir novamente as instruções e lições que sempre nos passaram, que, 

apesar de parecerem repetitivas, são mais atuais do que nunca. Ouçamos com 

nosso novo conteúdo, porque temos nos melhorado, temos aprendido mais e, 

ao ouvi-los, teremos novas reflexões, porque faremos uma nova leitura das 

palavras desses Espíritos elevados, protetores da Casa.  

... 

Para nossa reflexão da noite, encontrei um belo texto de Wellington Balbo no 

site da Agenda Espírita Brasil, intitulado: 

Ao orar por alguém, eu atraio seus obsessores? 
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O tema é interessante, porque tenho falado da importância de orarmos uns 

pelos outros e se havia alguma dúvida com relação à retaliação do mal, aí está 

a resposta: atrairemos mais bem para nossas vidas! 

A aritmética divina é mais inteligente do que supomos! O amor de Deus não 

nos desampara nunca, imagine, então, se estivermos fazendo o bem!  

O texto diz assim: 

“Há, para uma boa parcela de gente, até para aqueles que conhecem um 

pouco mais os Espíritos e a sua natureza, uma espécie de medo do que eles 

– os Espíritos ignorantes – podem fazer conosco. 

“Provavelmente, com a imaginação fértil, ainda veem na ideia das Pessoas as 

velhas lendas das casas assombradas e das perseguições de entidades 

maléficas. 

“Muitas dessas pessoas, aliás, até com mediunidade, recusam-se a 

desenvolver ainda mais sua sensibilidade para que estejam “protegidas” e não 

vejam ou interajam com essas entidades do “além”, que, diga-se, é o futuro 

de todos nós. 

“E eis que de uns tempos para cá, tenho recebido muitas perguntas que 

mostram um receio, sem fundamento, dos Espíritos. 

“As perguntas são do seguinte tipo: 

– Se eu orar por alguém, corro o risco de ser perseguido pelo seu 

obsessor? 

“Bem, correr o risco, todos corremos, até porque um Espírito ignorante pode, 

sim, não gostar de algumas atitudes que estamos tomando, como por 

exemplo, ajudar um seu adversário e, então, por isso, “partir para cima de 

nós”, a fim de criar constrangimentos e nos assustar para que nossa ajuda 

cesse. 

“Muito mais fácil é, para o obsessor, se ninguém estiver intercedendo pela sua 

“vítima”. Natural, portanto, que ele queira neutralizar a influência daquele que 

busca ajudar. 

“Mas, cá entre nós, se há gente ou Espíritos querendo atrapalhar nossa ajuda 

ao semelhante, também há gente ou Espíritos que se sensibilizam com a causa 

que abraçamos e veem fortalecer-nos, somar apoio, deixar esta corrente do 

bem mais pujante. 
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“Por qual razão devemos nos preocupar com os obsessores daqueles que 

estão em dificuldade, se há também um trabalho do Bem para que a harmonia 

se restabeleça? 

“Se é verdade que ao fazer o bem para alguém eu atraio seus obsessores ou 

o obsessor, não menos verdade é que também atraio seu anjo guardião e seus 

Espíritos familiares, que estão torcendo pela sua recuperação. 

“Isto sem contar outros Espíritos que são simpatizantes daqueles que servem 

o próximo, por meio de uma prece ou mesmo nas ações materiais. 

“Criamos, com isso, laços de afetos e relações salutares, que sempre falarão 

a nosso favor, ao orar por alguém necessitado. 

“Como o Bem é sempre maior que o Mal e, como, via de regra, temos muito 

mais gente e Espíritos que gostam de nós do que desgostam, é um fato 

simples constatar que, ao orar por alguém, atrairemos muito mais benfeitores 

do que inimigos, muito mais amor do que ódio, muito mais ventura do que 

desdita. 

“Pensemos nisso.” 

Wellington Balbo é Professor universitário, Bacharel em Administração de Empresas e licenciado em 

Matemática, Escritor e Palestrante Espírita com seis livros publicados: Lições da História Humana; Reflexões 

sobre o mundo contemporâneo; Espiritismo atual e educador; Memórias do Holocausto (participação 

especial); Arena de Conflitos (em parceria com Orson Peter Carrara); Quem semeia ventos... (em parceria 

com Arlindo Rodrigues). 

...  

Na sequência, assistiremos a um programa em vídeo da TV Transição, 

intitulado Jesus (30 min.).  

Muito obrigada, fiquemos com o Mestre! 

 


