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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 20/09/16 

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

1) Encontrei no site da Agenda Espírita do Brasil um texto do nosso irmão Oceander 
Veschi,  orador espírita e fisioterapeuta, que desenvolve um trabalho com idosos 
no Centro Espírita que frequenta, o Aeluz, em São José do Rio Preto, em São Paulo.  

O texto intitulado: Saindo de cena discorre sobre a desencarnação do ator da 
Globo e pensei em compartilhar com vocês, porque, trazendo o tema da 
desencarnação, para quem acredita em pluralidade das existências, se um dia 
partiremos, por que não nos preparar, se sabemos que é a única certeza que 

temos?  

Jesus nos falou que estamos em um mundo que necessita de escândalos. Por que 
será? Porque estes funcionam como uma ferramenta. O desencarne de alguém tão 
conhecido, que acaba por abalar tantos corações, é uma ferramenta que nos faz 
lembrar, repensar, que, por sermos espíritos imortais, necessitados de nos 
matricularmos aqui no Planeta-escola, desencarnaremos muitas vezes!... Então, 
estejamos preparados! 

Saindo de cena 

A morte do ator Domingos Montagner fez-me refletir sobre alguns pontos, durante 
estes últimos dias. 

Dentre todos eles, o de que estamos aqui só de passagem mesmo, e não sabemos 

qual será a nossa hora de partir. Precisamos nos preparar para esse momento o 
tempo todo, todos os dias, pois não sabemos quando o Criador nos “convocará” 
para o retorno ao plano espiritual. 

É importante nos “familiarizarmos” com a ideia de que nossa existência atual é 
apenas mais uma experimentação que vivemos, das várias que já tivemos. 

Outra reflexão foi de que vai ser muito bom (para nós e para os outros) levar a 
sensação de dever cumprido. De sair desta cena com a consciência tranquila, tendo 
feito de tudo para reparar nossas falhas, de ter tratado as pessoas com o máximo 
de carinho, respeito e gratidão. A gratidão é um sentimento que, estando em nós, 
nos protegerá imensamente na nossa passagem. Um coração agradecido está mais 

preparado para a aceitação desse momento, sem grandes traumas. 

E um outro item também louvável de ser lembrado: esta empreitada, em que todos 
nos matriculamos, quando planejamos nossa vinda a este orbe, é feita de desejos. 
Arquitetamos a mudança de muitos itens em nós, como por exemplo, sermos mais 
pacientes, mais amáveis, otimistas, alegres, fraternos. 

Se estivermos todos os dias imbuídos do desejo de praticarmos essas virtudes, 
estaremos no bom caminho, aquele de que não nos arrependeremos de seguir. 

Portanto, meus amigos, estejamos preparados para a partida, que não sabemos 
quando será, mas se for hoje, que saibamos ir sem remorsos, com a certeza de 
que do lado de lá, há muitas pessoas nos aguardando a chegada, com muita 

alegria! 

As mortes prematuras por acidente sempre vêm acompanhadas de certa 
perturbação, confusão espiritual. Não será de uma hora para outra que o 
desencarnado vai ter total conhecimento do ocorrido. 

Então, o que podemos fazer para ajudar? 
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Preces!! Compreensão, entendimento e preces para nosso querido irmão, que 
retornou à verdadeira Pátria, e para tantos outros que retornam todos os dias. 
Nossas Preces!! 

2) AGORA FALAREMOS DAS QUESTÕES DA NOSSA CASA - DOAÇÃO DE CUPONS 

Algumas pessoas podem não saber como funciona a campanha de doação de 
cupons, então, peço licença aos que já sabem, para explicar aos que não sabem. 
Seu cupom fiscal é doação substancial, pois ajuda a gerar recursos para as 
despesas da Casa. Na hora de pagar por suas compras, seja na loja, no mercado, 

onde for, e lhe perguntarem se quer a nota fiscal paulista, é importante que diga 
que não, que não quer colocar o seu CPF no cupom, pois pretende doá-lo. Junte, 
então, seus cupons e traga-os aqui na Casa, pelo menos uma vez por semana, por 
exemplo, toda 3ª. feira, quando vier ao Centro Espírita. A Casa agradece sua 
atenção. 

E para quem tem algum tempo livre e puder doar desse tempo, pedimos 
voluntários para digitar os cupons, que precisam ser cadastrados no site da 
Secretaria da Fazenda. Verifique sua disponibilidade e venha conversar. 

3) E, POR FIM, NÃO SE ESQUEÇA de que temos uma campanha permanente de 
arrecadação de itens especiais: leite, café e fraldas geriátricas tamanho grande, 

são itens muito necessários. 

Muito obrigada. 

Na sequência, os trabalhos seguem com a interessante palestra em vídeo, da 
pesquisadora espírita Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, outro grande espírita 
também, palestra intitulada Jesus como Educador. 

Após, faremos uma oração vibrando para a paz no nosso Planeta. 

Fiquem com Jesus. 


