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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 10/03/20 

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

todos em Sua paz e Seu amor! 

Nossas campanhas de doações são permanentes, porque este é um Lar 

bem grande, igualzinho ao nosso nas necessidades, mas são mais 

volumosas as necessidades deste Lar. Assim, sempre contamos com 

você para trazer o que puder e divulgar que recepcionamos todo tipo 

de doação de objetos em bom estado e também alimentos. 

Em abril, teremos nossa mais famosa e mais apreciada festa do ano, 

neste nosso Lar, que é a Pizza da Páscoa, no sábado, dia 4 de abril às 

19h30. Graças à alta qualidade dos chocolates dos ovos de Páscoa, que 

serão sorteados em belas cestas, nessa noite, em rodadas de bingo.  

Pedimos que prestigie essa Festa, convidando seus amigos, ajudando 

a divulgar e anotando em sua agenda a noite de 4 de abril.  

Estamos pedindo que faça reservas com antecedência pelo telefone do 

Lar, que está afixado lá fora, e fale com a Daniela ou a Edna. Reserve 

essa data para trazer sua família, telefonando antes e nos ajudando a 

organizar os preparativos. (4224-1377) 

... 

Por semanas seguidas, falei da importância da Casa Espírita, dos 

benefícios que nossa Casa oferece a seus frequentadores, e dos 

tratamentos, que são três: água fluidificada, passes e palestras. 

Falei do quanto somos auxiliados em nossas necessidades, enquanto 

estamos sentados assistindo a palestras, que por sua vez, nos ajudam 

a modificar pensamentos antigos, cristalizados na ignorância, que, 

modificados, nos ajudam na tão desejada reforma íntima, que nos 

alçará a uma melhor sintonia com o Plano dos Espíritos amigos e, por 

conseguinte, fazendo-nos chegar mais perto do Mestre Jesus. 

Acrescentamos hoje, que, assim que você chegou, seu tratamento 

espiritual já teve início, pois enquanto você aguarda, já está sendo 

assistido, visto que a equipe de Espíritos amigos já está a postos há 

alguns dias, preparando o ambiente para este nosso encontro semanal. 

Desta forma, enfatizamos: colabore com seu tratamento, 

permanecendo em silêncio, elevando seu pensamento a Deus, a Jesus 

e a seus Protetores. 
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Permaneça em oração ou faça uma leitura edificante dos textos sendo 

projetados na tela à sua frente, absorvendo o conteúdo para posterior 

estudo e questionamento. E por que não criar o hábito de anotar um 

ou dois pensamentos que mais lhe falarem ao coração, para que possa 

refletir depois e, quem sabe, extrair forças para a tão desejada 

mudança, que lhe trará mais paz nas lutas cotidianas? 

Sua atitude, conforme tudo isso que estamos expondo, aconselhando, 

contribuirá para o auxílio de todos! 

Silêncio, leitura, oração, água fluidificada, passes e palestras, que, 

como já foi dito, na semana passada, são 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 e 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.” 

E assiduidade é muito importante, porque, também como já dissemos, 

no momento da palestra, “a Espiritualidade começa a trabalhar em nós. 

Retira um amigo invisível que está necessitado, que nos acompanhou 

até aqui, 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”. 

Repensemos nossa vinda e nossa conduta dentro da Casa Espírita. Os 

benefícios são maiores do que estávamos imaginando, não é mesmo? 

  “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”, disse o  

  nosso Mestre Jesus. 

Parte dos textos foram extraídos e compilados a partir de um original da Ide Livraria, site: 

https://idelivraria.com.br/; e também das páginas de www.searadekardec.com.br. 

 

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

Haroldo Dutra Dias, intitulada Por onde começo a minha transformação 

interior (48 min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


