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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 13/09/16 

 

Boa noite! A paz de Jesus em nossos corações e para o nosso querido Planeta! 

Encontrei no site da Agenda Espírita do Brasil um texto do nosso irmão espírita 

Orson Peter Carrara, intitulado: “Brasileiros! Confiemos…” 

E pensei em compartilhar com vocês, para reflexão diante do nosso momento 

político. 

A irresponsabilidade política – fruto de nossas imperfeições morais, que geram 

omissão ou indiferença de eleitores e abusos dos eleitos – trouxeram o país ao 
quadro preocupante, aí presente. 

Mas o país é mais que políticos e suas leis. Políticos desonestos ou corruptos 
responderão perante a própria consciência, no devido tempo. As leis sofrerão, no 

amadurecimento trazido pelo tempo, as alterações que as tornem justas e não 
permitam os abusos ora em andamento.  

Se o país é mais que políticos e suas leis, o país é seu povo, e este é de índole 

pacífica, de coração aberto, de generosidade espontânea. 

Nada, pois, de pessimismo. Esperança, postura de firmeza na fé e no trabalho, 

honestidade e continuidade dos altos propósitos de viver.  

Aqueles que estão a abusar, aqueles que corrompem, que mentem, que 

enganam, responderão no curso do tempo, não por castigo, mas por consequência 
mesmo das leis que nos regem a vida. 

O cenário da nação é fruto de um condicionamento intelectual imposto para 
atender interesses escusos; o quadro que aí está é fruto do egoísmo que ainda nos 

corrompe a alma humana. E a corrupção não está apenas na política, olhemos para 
a vida à nossa volta e combatamos a corrupção ao nosso lado, lembrando que 

fomos nós que colocamos os políticos lá…  

Mas tudo isso passará, porque o progresso é uma lei inexorável, que não pode 

ser detida. 

Estamos todos em gigantesco processo de aprendizado, vamos amadurecer 

com isso e sairemos escolados disso. Assim, é preciso uma postura de firmeza, fé, 

lealdade à Pátria, compromisso com a nação e não com interesses outros. 

Agora, cabe-nos solucionar essa situação e pacificamente, afirme-se! Somos 

nós mesmos, como coletividade nacional, que deveremos reparar o quadro que aí 
está, mesmo à custa de intensos sacrifícios. Este é o preço da imaturidade, da 

ausência de reflexão e da prevalência dos interesses egoísticos, ao invés dos 
interesses nacionais e coletivos.  

(Fim do texto do irmão Carrara) 

 

Mas como estamos em ano eleitoral, penso que é um bom momento para um 
espírita consciente se interessar por ler, ou reler, a grande obra que trata do nosso 

país, de nosso destino e missão como Pátria Evangelizada: Brasil, Coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho, com psicografia do nosso querido irmão Chico 

Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Missão sobre a qual falamos muito aqui 
neste Centro Espírita. E, na sequência, após essa leitura, achemos nosso espaço 
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nesse projeto de Jesus e comecemos a exercer nosso direito de ser bem 

representados, lendo sobre os candidatos, conhecendo suas propostas 
verdadeiras, para fugir dos demagogos, que mentem para poder se eleger. Para 

isso, pesquisemos, perguntemos sobre a história do candidato. 

Somos nós que vamos mudar a cara do Brasil, através de nossos votos 

conscientes. 

Jesus está no comando, mas isto não nos exime de fazer a nossa parte. 

E toda essa pesquisa e consciência na hora do voto é também pensar no 

próximo, pois se você pode pagar o convênio saúde, a escola particular, a maioria 
de nossos irmãos não pode e tem o mesmo direito que nós à saúde, à educação, 

ao emprego digno, que traz o ganha-pão. Mas, se pela falta da boa educação, 
nosso irmão ainda não aprendeu a votar, votemos nós, com consciência, pensando 

no bem de todos e espalhemos informações corretas sobre os candidatos que 
valem a pena. 

Você já parou para pensar que até o seu voto consciente pode ser um gesto 
de caridade? 

 

2) VOU FALAR DE DOAÇÃO DE ROUPAS FEMININAS 

Nossa Casa abriga adultos do sexo masculino e, por esta razão, muitas 
pessoas imaginam que somente recebemos doações de roupas para homens e isto 

não é verdade. Roupas femininas também são bem-vindas, pois são vendidas num 
pequeno bazar que a Casa mantém, como um brechó, e os recursos ali gerados 

são muito importantes para o pagamento de várias despesas da Casa.  

Assim, se você conhece lojistas que têm ponta de estoque ou troca de vitrine, 
explique o que é a nossa Casa, que transforma doação em comida à mesa, 

remédio, energia elétrica, documentos, transporte etc.  

Sua participação, como porta-voz deste trabalho do Lar Bom Repouso, é muito 

importante, porque sua palavra com o lojista, com o vizinho, com o amigo, que 
pode ser um doador de recursos, é que fará a diferença. Agradecemos por isso. 

 

3) E LEMBRANDO, temos uma campanha permanente de arrecadação de itens 

especiais: leite, café e fraldas geriátricas tamanho grande. Tragam toda 3ª. feira, 
quem puder. 

 

Muito obrigada. 

 

Na sequência, os trabalhos seguem com a interessante palestra em vídeo, da 

TV Transição, intitulada “Tratamento na Casa Espírita”. Após, faremos uma oração 

vibrando para a paz no nosso Planeta. 

 

Fiquem com Jesus. 


