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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 03/03/20
Boa noite! Oremos pelo nosso Planeta, pedindo a Jesus que envolva a
todos em Sua paz e Seu amor!
DOAÇÃO DE LEITE
Alimentos são sempre muito bem-vindos num Lar deste tamanho, mas
leite é o item que está em falta nesta semana. Se puderem, tragam
no decorrer da semana caixinhas de leite para a alimentação dos
assistidos do nosso Lar Bom Repouso.
NOITE DA PIZZA DE PÁSCOA
Nossa primeira Festa da Pizza, a tão esperada Noite da Pizza da Páscoa,
será no sábado dia 4 de abril a partir das 19h30. Essa festa é muito
apreciada graças aos gostosos ovos de Páscoa, que enchem as cestas
que são brindadas no bingo, que acontece durante a Noite da Pizza.
Ovos de chocolate de excelente qualidade, confeccionados com
capricho e amor, prontos para serem presenteados para seus queridos,
no domingo de Páscoa.
Enfatizamos nosso pedido de que prestigiem essa Festa,
comparecendo, e convidem seus amigos, ajudando a divulgar. Pedimos
que façam suas reservas com a Daniela, ligando para o telefone do Lar
e nos ajudando a organizar antecipadamente os preparativos.
Para nossa reflexão da noite, continuaremos a falar dos benefícios de
nossa Casa Espírita. Duas semanas atrás, trouxemos um texto para
elucidar ainda mais as terapias aqui oferecidas e falamos de água
fluidificada e passes. Hoje, falaremos de:
A Importância da Palestra na Casa Espírita
“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
esclarece dos malefícios que eles trazem para sua existência. Outra
função muito importante das palestras é a de fortalecer e despertar
nossa fé de maneira lógica e raciocinada.
“O dizer de Jesus ‘Vai e não peques mais’ encerra uma observação de
que é preciso deixar de errar. Se precisamos conhecer o certo,
conhecer a nós mesmos, conhecer a realidade espiritual que circula em
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todo o orbe, precisamos estudar, saber, ouvir assuntos e observações,
muitas vezes novas para nós.
“Para a solução de nossos problemas são necessárias três coisas
distintas e, ao mesmo tempo, ligadas: O passe, como carga energética,
se sentirmos que estamos necessitados; nosso esforço pessoal para a
mudança; e o entendimento mediante o conhecimento e a reflexão.
Com isso, verificamos que vamos precisar do passe, dos estudos e do
mais importante: nossa real vontade de mudar.
“As palestras nos permitem trabalhar essas mudanças por meio da
reflexão e do entendimento, causando nossa transformação, nossa
reforma íntima, nos ajudando a encontrar um equilíbrio interno.
“No momento da palestra, a Espiritualidade começa a trabalhar em
nós. Retira um amigo invisível que está necessitado ao nosso lado,
alivia a congestão de energias em alguma área do nosso corpo,
energiza algum ponto que está debilitado e, principalmente, atua no
nosso corpo mental. Neste sentido, a palestra é vital para mudar a
sintonia de nossos pensamentos.
“Não são poucos os companheiros, que, à semelhança de estudantes
omissos, preferem não comparecer às sessões doutrinárias em sua
casa espírita e, geralmente, preferem os passes e não apreciam as
palestras. No entanto, a presença é importantíssima nas palestras
doutrinárias, porque sempre que alguém precisa de atendimento
espiritual, são seus acompanhantes espirituais os que mais necessitam
ouvir as palavras esclarecedoras, a fim de que possam mudar sua
maneira de pensar e agir. Além disso, enquanto se realizam as
palestras doutrinárias, muitos espíritos perturbados, que acompanham
os presentes, são socorridos, afastados e encaminhados para
tratamento em hospitais do plano espiritual.
“Convém lembrar que, onde quer que estejamos, somos sempre
cercados por uma nuvem de testemunhas espirituais, conforme
revelou o Apóstolo Paulo (em Epístola aos Hebreus, 12.1). E Emmanuel
complementa que esses acompanhantes espirituais, entre os quais
alguns inimigos nossos de vidas passadas, são vulgarmente chamados
‘Espíritos Maus’, quando, mais propriamente, são Espíritos infelizes,
que, além de serem irmãos-problema, são também nossos
observadores de cada dia (do livro Seara dos Médiuns).
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“E qual a relação entre os passes e as palestras? É um trabalho em
conjunto. Enquanto as palestras fazem o trabalho íntimo de nos
‘acordar’, ensinar, energizar de uma forma mais sutil, os passes nos
oferecem energias diferentes, que atuam diretamente no nosso
perispírito. Podemos ver que uma terapia completa a outra.
“Durante o tempo que passamos numa palestra espírita, recebemos
forças energéticas e assistência dos nossos mentores e guias
espirituais, necessárias para o nosso fortalecimento físico, moral,
emocional e espiritual.
“Para concluir, as palestras são a aplicação dos ensinamentos de Jesus,
de forma objetiva:
“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.”
Textos extraídos e adaptados a partir dos originais encontrados nas páginas abaixo
informadas:
=>

http://www.searadekardec.com.br/a-importancia-da-palestra-na-casa-

espirita/ = Grupo Espírita Seara de Kardec, em Carapicuíba, SP.
=>

https://pt.slideshare.net/disparada/a-importncia-da-palestra-espirita

=

Carlos Freire

...
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso irmão
Raul Teixeira, intitulada Porque Deus permite as tragédias (30
min.), veiculada pela TV Transição.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

