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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 17/03/20 

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

todos em Sua paz e Seu amor! 

A transcrição da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que acabaram 

de ouvir na voz de Divaldo Pereira Franco, estará disponível lá no site 

do LBR, na aba Centro Espírita. 

... 

Cancelamento da Pizza da Páscoa 

Em abril, teríamos nossa Pizza da Páscoa, mas devido aos últimos 

acontecimentos na Saúde Pública, informamos que o evento foi 

cancelado e pedimos que repasse o aviso àqueles que não estão aqui 

hoje, se porventura lembrar-se de alguém. 

... 

Sobre nossas campanhas de doações, elas são permanentes, porque 

este é um Lar com mais de 100 assistidos em caráter permanente, fora 

os pernoites e os atendimentos avulsos, assim, pedimos que se tiver 

alimentos para doar, traga-os aqui, em qualquer momento do mês. A 

Casa agradece por toda ajuda. 

... 

O recado maior da noite de hoje, como já devem imaginar, diz respeito 

à pandemia do coronavírus. Assim, vou ler as recomendações da 

Federação Espírita Brasileira para todos os Centros Espíritas, as quais 

adaptei para a pequena comunidade desta Casa Espírita. 

“O Espiritismo, ao nos ensejar o exercício da fé raciocinada, ensina-

nos a ampliar a compreensão dos fatos históricos e dos contextos 

sociais, convidando-nos à prudência, à confiança e à serenidade 

mediante as experiências educativas do mundo, de modo a 

aperfeiçoarmos as nossas competências espirituais. 

“O cenário pandêmico ocasionado pelo Covid-19 convida-nos, 

igualmente, a adotarmos – individual e institucionalmente – atitudes 

responsáveis e seguras, zelando pelo cumprimento da Lei de Justiça, 

Amor e Caridade e pelo atendimento às orientações governamentais 

específicas, das diferentes unidades da Federação. 
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“Medidas preventivas têm sido amplamente divulgadas por diferentes 

mídias, e a redução ou suspensão de aglomerações públicas e contatos 

físicos apresentam-se como estratégias necessárias para se evitar a 

rápida proliferação do vírus e para garantir o bem-estar social. 

“Necessário, contudo, que o isolamento social não represente 

isolamento afetivo, e que a suspensão física das atividades não 

constitua interrupção das ações doutrinárias, que fundamentam as 

práticas espíritas.  

“Neste sentido, o presente cenário mundial convida os trabalhadores 

espíritas à busca de estratégias alternativas e criativas de ação, de 

modo a promoverem o estudo, a prática e a divulgação da Doutrina 

Espírita, utilizando-se de recursos tecnológicos e virtuais, de 

momentos de vibração, de estudos edificantes, dentre outras inúmeras 

possibilidades de ação, cientes das potências do pensamento e da 

vontade para o alcance dos propósitos comuns. 

“As tecnologias disponíveis muito nos auxiliarão no nobre desafio de 

manter padrões vibratórios salutares, diluindo fronteiras e permitindo-

nos a união de pensamentos, sentimentos e atitudes, em benefício da 

própria Humanidade. 

“Assim, convidados ao trabalho de assistência espiritual aos que 

enfrentam momentos de desconforto, devemos atender aos 

imperativos de evitar aglomerações, consoante as recomendações 

governamentais, mas podemos desenvolver trabalhos [...] para a 

manutenção do amparo necessário aos que passam por este momento 

aflitivo. [...] 

 

“No âmbito das condutas individuais e familiares, sugere-se: 

 - a realização do evangelho no lar nos horários das reuniões no 

centro espírita (no site, colocaremos um guia em pdf sobre como 

realizar o Evangelho no Lar); 

 - o cultivo da leitura edificante, pois a adoção do livro espírita atua 

como relevante e especial recurso de esclarecimento, consolo e 

orientação, fornecendo luzes às eventuais dúvidas e inseguranças; 

 - o acompanhamento de programas e palestras disponíveis pela 

internet (aqui o auxílio da tecnologia virtual); 
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 - o estreitamento das relações e do diálogo familiar; 

 - o compartilhamento de vídeos, músicas e mensagens 

edificantes; 

 - a realização da prece em favor da Humanidade. 

 - a criação de grupos de WhatsApp para, por meio deles, 

promoverem estudos dialogados, entre amigos e interessados. 

 

“No âmbito da Casa Espírita, [...], propõe-se a adoção de algumas 

medidas específicas: 

 - suspensão temporária das palestras públicas, reuniões de 

estudo, reuniões mediúnicas... [...] 

 - estímulo a todos os trabalhadores e frequentadores para o 

cultivo da prece e da leitura edificante, da realização do Evangelho no 

Lar, dentre outras atitudes saudáveis, ampliando o benefício a todos 

os irmãos; [...] 

 - cultivo da leitura edificante;  

 - acompanhamento de palestras disponíveis nos vários canais da 

internet;  

 - melhoramento do diálogo com a família (afinal, teremos mais 

tempo juntos); [...] 

 - realização de estudos em casa com a participação de familiares;  

 - sessões de leituras para doentes ou pessoas com dificuldades, 

que morem no mesmo ambiente;  

 - estudos individuais sobre temas que possam melhorar e ampliar 

a compreensão do momento;  

 - oração pelos enfermos em geral; e  

 - adoção de outras estratégias que possam atender melhor à 

realidade de cada um. [...] 

 

“No âmbito do Movimento Espírita, é fundamental que as 

instituições espíritas atendam às recomendações governamentais de 

suas localidades, cientes de que o cumprimento da lei é condição 
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necessária para a manutenção do bem-estar coletivo; [...] sem que 

seja necessária a aglomeração de pessoas.”  

Enfatizamos, então, que para a comunidade do nosso 

Lar Bom Repouso, nossa sugestão para a manutenção da 

sintonia com a equipe espiritual desta abençoada Casa 

seja realizar o culto no lar nos horários das reuniões 

no Centro Espírita. 

No site do Lar Bom Repouso, na aba Centro Espírita, encontre um guia 

em pdf sobre como realizar o Evangelho no Lar: 

http://bvespirita.com/O%20Evangelho%20no%20Lar%20(Wilson%20Frungilo).pdf 

No site da USE de Tupã, poderão encontrar muitos livros para baixar e 

copiar. Excelentes leituras para esse momento em que entraremos em 

recesso: http://www.usetupa.com.br/livros.htm 

“Mantenhamo-nos confiantes de que os episódios da vida são 

instrumentos para nossa edificação, busquemos servir à Humanidade 

fazendo o nosso melhor, dando ‘a César o que é de César, e a Deus o 

que é de Deus’ – Jesus (Evangelho de Marcos, 12:17.)” 

Federação Espírita Brasileira, Brasília, 16 março de 2020: 

https://www.febnet.org.br/portal/2020/03/16/nota-da-federacao-espirita-brasileira/ 

... 

Na sequência, como os estamos convidando a muita leitura edificante, 

assistiremos a uma entrevista em vídeo com nosso irmão Haroldo 

Dutra Dias, intitulada “Evangelho e Livro dos Espíritos na Doutrina 

Espírita” (20 min.) e, logo após, o Dr. Homero nos trará sua palavra. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


