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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 11/02/20 

Boa noite! Oremos pelo nosso Planeta, pedindo a Jesus que envolva a 

todos em Sua paz e seu amor! 

DOAÇÃO DE ROUPAS MASCULINAS 

No período de frio de cada ano, pedimos roupas específicas para o 

inverno, mas em épocas normais, continuamos precisando da doação 

de calças de moletom e calças jeans para homens adultos, tamanhos 

P e M, e também meias. Se você tiver, lembre-se de trazer aqui. Se 

puder, peça aos amigos, colegas e familiares, no escritório, na escola, 

na vizinhança. É só trazer aqui na recepção do Lar.  

A Casa sempre agradece sua atenção. 

... 

Para nossa reflexão da noite, trouxemos um texto retirado do site 

‘Portal do Espírito’, intitulado Por que ir à casa Espírita? Texto escrito 

por João Batista Armani, do qual retiramos o seguinte excerto, com o 

intuito de continuar esclarecendo como funciona nossa Casa:  

 

“A experiência nos demonstra que algumas pessoas comparecem ao 

Centro Espírita à procura de solução para tormentosos problemas 

pessoais, como os que seguem: 

Enfermidades renitentes 

Desentendimentos no lar 

Tensão nervosa 

Depressão 

Dificuldades financeiras 

Frustrações profissionais 

Insistentes ideias infelizes de largar tudo para trás e ir embora; 

insatisfação geral com a vida... 

Desenganos sentimentais 

E outras razões… 
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“Assim, as pessoas procuram por soluções que já buscaram em outras 

crenças e até mesmo em consultórios médicos, sem, contudo, 

encontrarem o êxito esperado. 

“Vêm então à Casa Espírita como quem procura um hospital mágico, 

onde mentores espirituais podem realizar os mais variados prodígios, 

em favor dos que chegam. 

“Semelhante situação é, no mínimo, extravagante, porquanto, não se 

inspira nos postulados doutrinários. Não há nada, no Espiritismo, que 

sugira a ideia de que o intercâmbio com o plano espiritual é um remédio 

infalível para os males humanos. 

“Apesar de esses irmãos desconhecerem o objetivo maior da Casa 

Espírita, esta os recebe de portas abertas e coloca-lhes a seus serviços 

todos os recursos de que dispõe, amparando, energizando e instruindo. 

“Saibamos, porém que muito mais que atender aos interesses da 

Terra, a Casa Espírita faz nossa iniciação nos ideais do Céu, mostrando-

nos a estrutura e o funcionamento das Leis Naturais, através da 

divulgação do Espiritismo, convocando-nos à sua observância como o 

único caminho para que nos libertemos de sentimentos inferiores, 

como o egoísmo, a vaidade, o orgulho, geradores de todos os nossos 

infortúnios. 

“Somente assim nos habilitaremos a viver felizes, contribuindo para a 

construção de um mundo melhor e uma sociedade mais feliz, com o 

empenho de nossa própria renovação. 

“O desconhecimento desses objetivos induz a alguns enganos 

lamentáveis e o principal deles relaciona-se com a famosa “consulta”, 

onde os frequentadores querem conversar com os Espíritos, para ouvir 

a promessa de uma intervenção em seu benefício. 

“Pensando dessa maneira, poucos se vinculam ao Centro Espírita, pois 

se tomado à conta de hospital, é natural que os “pacientes” tendam a 

afastar-se por dois motivos: 

 - melhoram e consideram desnecessário continuar o tratamento; 

ou 

 - não melhoram e resolvem procurar ajuda em outro lugar.  

“Neste último caso, ainda saem dizendo: “Eles não resolveram o meu 

problema”. 
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“Mas não devemos procurar a atividade do Centro para receituários e 

aconselhamentos espirituais, que podem amenizar determinados 

problemas, mas jamais os resolvem, porquanto atacam efeitos sem 

remontar às causas. 

“Um exemplo é um alcoólatra que procura o Centro porque está com 

uma crise hepática. Pouco valerá cuidar apenas de seu fígado. É 

indispensável ajudá-lo a superar o vício! 

“Outro exemplo é alguém envolvido por Espíritos que o atormentam 

com ideias e sentimentos infelizes. Será ocioso afastá-los 

simplesmente, porque eles sempre retornarão. A providência 

fundamental é ajudar o obsidiado a modificar seu padrão vibratório 

com a assimilação de conhecimento renovador. Então, ele próprio se 

libertará em definitivo. 

“Certa feita uma senhora perguntou a Divaldo Pereira Franco, qual 

seria o método mais eficaz de afastar os maus espíritos, ao que Divaldo 

respondeu com outra pergunta: ‘Por que afastá-los? Afaste-se você 

deles, mudando o seu padrão vibratório’. 

“Assim, meus irmãos, muitos de nossos desajustes guardam sua 

origem no desconhecimento dos mecanismos que regem nossas 

relações com o mundo dos Espíritos.” 

E assistir às palestras ajuda-nos a:  

- entendermos esses mecanismos;  e 

- a mudarmos nossa conduta, tanto para afastarmos espíritos infelizes 

quanto para nos melhorarmos no contato com o próximo e no 

autoamor. 

... 

Bibliografia: 

Uma Razão Para Viver – Richard Simonetti 

https://espirito.org.br/palestras/por-que-ir-a-casa-espirita/ 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso 

irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada Direito e Justiça Divina. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


