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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 04/02/20
Boa noite a todos. Que bom vê-los aqui! Desejamos que tenham um
ano cheio de bênçãos.
DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS
Há anos, falamos nesta tribuna sobre a importância da doação do
cupom fiscal para a Casa, o quanto é benéfico o recurso financeiro que
ele provê. Por isso, volto a lhes lembrar que os cupons fiscais com o
seu CPF somente favorecem a você.
Mas ao juntar o seu cupom SEM CPF com todos os demais daqueles
que aqui frequentam, a quantia se fortalece e vira auxílio relevante,
pois dá para comprar muita comida, permitir muitos banhos, lavar
muitas roupas. Afinal, tudo isto custa dinheiro!
Esta é uma campanha permanente; conscientizem-se de pedir os
cupons sem o seu CPF e acreditem no bem que fazem, trazendo-os
todas as terças-feiras. Mas tragam-nos logo, para não perderem a
validade.
...
Para nossa reflexão da noite, trouxemos um texto explicativo, extraído
de várias páginas da internet, que estarão disponíveis ao final desta
tribuna, podendo ser vistos os links no site do LBR.
Elucida sobre o que é o Centro Espírita e os benefícios que ele traz à
nossa vida.
O Centro Espírita é um lugar onde se aprende novas ideias a respeito
de tudo o que se relaciona com a vida. É nele que também se ensinam
esses princípios e se assiste o próximo em suas necessidades.
O Espiritismo tem a função primordial de educar as criaturas,
conduzindo-as ao equilíbrio e à libertação através do conhecimento e
podemos transmitir o conhecimento ao povo de diversas formas.
Vamos citar duas linhas de ação que consideramos fundamentais:
a – Palestras públicas; e
b – Passes.
Palestras
A palestra é o principal trabalho de uma casa espírita. O ser humano
só consegue libertar-se de seus vícios morais ou materiais, quando se
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esclarece dos malefícios que eles trazem para sua existência. É através
das palestras que os oradores conseguem levar o conhecimento
espiritual existente na Doutrina Espírita.
Porém, por ser uma atividade de maior seriedade, deve ser entregue
a pessoas preparadas doutrinariamente e experientes em relação à
vida cotidiana.
Aquele que assiste precisa sentir no palestrante o que a Doutrina
chama de força moral. Ou seja, que o expositor esteja falando de algo
que ele conhece e pratica.
O tempo destinado à palestra também é importante. Muito curtas, são
superficiais; compridas, tornam-se exaustivas. O ideal são palestras
que tenham duração de no mínimo 30 minutos e no máximo 60
minutos.
Seu teor deve mesclar os postulados da Doutrina Espírita e o Evangelho
de Jesus e sempre que possível, relacioná-los com o dia a dia da
sociedade. Assim, o ouvinte poderá fazer ligações do que está ouvindo
com seus próprios problemas e dúvidas.
Importante: no momento da palestra, é aconselhável que as demais
atividades da casa sejam interrompidas para que todos os
trabalhadores e público possam escutá-la. Lembremos que a palestra
será o agente modificador do necessitado e incentivador dos que
prestam assistência no núcleo. Por isso, enquanto se assiste à palestra,
interrompe-se a atividade de passes.
Passes
O passe é um complemento espiritual, e não a solução. Para que o
indivíduo possa melhorar, é necessário que busque constantemente a
libertação de suas imperfeições. Aqueles que buscam a casa espírita
apenas para receber o passe devem ser orientados sobre a necessidade
do esclarecimento através das palestras e das boas leituras.
O Centro Espírita é a célula de disseminação do Espiritismo e do
congraçamento dos seus adeptos e, segundo Emmanuel, mentor do
médium Francisco Cândido Xavier (1):
“(...) é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o
bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os
outros, na senda eterna”.
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Textos extraídos das páginas de:
https://espirito.org.br/artigos/funcoes-basicas-da-casa-espirita-3/
https://espirito.org.br/palestras/10-principais-servicos-do-centroespirita/
https://fems.org.br/Registro.aspx?id=20150121030400&Tipo=artigos
...
Na sequência, assistiremos à continuação da palestra em vídeo com
nosso irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada A Boa Nova e as BemAventuranças. Hoje a 2ª. e última parte (55 min.).
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

