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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 11/10/16
Boa noite! A paz de Jesus em nossos corações. E reforçando um pedido da
Espiritualidade: mantenhamos o pensamento na paz e não na guerra; no amor, e
não na violência. Melhoremos nossa sintonia, para que a Espiritualidade, que
trabalha aqui no Planeta, nos tenha como ajudantes, conte com nosso material
mental para melhorar a energia na qual estamos todos mergulhados. Paremos de
reclamar e agradeçamos em abundância! Façamos este exercício em todos os
momentos!
1) Lembrete sobre nossa Casa Espírita: não se esqueça da campanha permanente
de arrecadação de itens especiais: leite, café e fraldas geriátricas tamanho grande.
Quem puder, traga toda terça-feira um item, que não lhe seja pesado no
orçamento. A Casa agradece pelo seu gesto.
2) Sabemos que o silêncio é uma prece. Criemos o hábito de ler as mensagens que
são projetadas aqui das 19h às 20h, objetivando acalmar nossas mentes do
burburinho lá de fora, para que usufruamos desta magnífica energia.
3) Falemos de LIÇÕES DE VIDA. Vivemos dias de lições escancaradas. Vamos ver
o que significa o verbete ‘escancarado’ no dicionário: quer dizer totalmente aberto;
claro; evidente; totalmente perceptível; que não se pretende ou se tenta ocultar.
A frase está generalizada, porque as lições são tantas, podem ser vistas de todos
os lados: em nossa vida, em nossa família, com nosso pai, nosso vizinho, pela TV,
do outro lado do mundo, ali na esquina, no ônibus...
Mas se estreitarmos o olhar para ver a lição mais próxima e contundente dos dias
atuais, para cada um de nós, aqui frequentador do Centro Espírita Casa Grande de
Caminho, veremos nossa mãe do coração, Dona Margherita, nos passando sua
lição de vida. Por ser uma pessoa que dedicou sua existência à caridade, a ajudar
o próximo, talvez muitos se perguntem: ‘Por que ela, sendo tão boa, tem sofrido
tanto?’ ‘Ela tem mais merecimento do que muitos que eu conheço...’
Bom, diante de tantas indagações que podem estar em nosso íntimo, a hora é
excelente para aprender que ela tem merecimento e consciência para receber toda
a ajuda possível do Alto, e assim tem sido. Também é por merecimento que ela
tem conseguido seguir rigorosamente sua programação de vida. Sabemos, por
meio de nossos estudos, que a conta de débito e crédito dela tem um crédito
extraordinário. É um extrato que tem incontáveis páginas, uma conta no banco da
Divina Providência, que tem muitos anos de existência e somente cresce, com
muitos juros do bem que ela tem feito, sem olhar a quem; com muitos depósitos
que ela continua efetuando, a cada prato de comida servido nesta Casa; cada cama
limpa oferecida como auxílio a quem se desgarrou de sua família; cada documento
que ajudou alguém a conseguir para a busca de um emprego; cada passe que
recebemos dentro deste Centro Espírita; cada pensamento nosso que é consolado
com a energia bondosa que emana dos Espíritos desta Casa, nos tratando de
muitos males.
Assim, irmãos, continuemos fazendo nossas orações para Dona Margherita, que
com seu grande coração nos abraçou a todos. E saibamos que ela está sendo
extremamente bem cuidada pela equipe de Espíritos amigos, mas como Deus é
Justiça pura e criou o livre arbítrio, Ele nos respeita e nos permite passar pelo que
programamos passar e, por Bondade extrema, coloca seus trabalhadores do Bem
para nos ajudar nessa passagem.
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Lembremos disso, quando nós estivermos passando por nossos momentos de
atribulação. Joanna de Ângelis nos ensina, através da abençoada psicografia de
Divaldo Pereira Franco, que “a dor é uma flor que surge no terreno de todas as
vidas; uma professora que nos desperta para novos valores da vida e que,
cessados os seus efeitos perturbadores, ela, a dor, nos deixa ricos de conquistas
morais e espirituais”.
Portanto, olhemos a dor como uma professora sempre a nos ensinar novos valores,
com amor.
E vamos ouvir, a seguir, uma linda história de dor que se transforma em amor,
através do perdão, intitulada “A lição da árvore”.
Após o belíssimo áudio, os trabalhos seguem com uma palestra em vídeo, de
Divaldo Pereira Franco, intitulada As pessoas se apaixonam pela aparência e
não pelo conteúdo.
Após a palestra, faremos uma oração vibrando pela saúde de nossa mãe do
coração, Dona Margherita, para que nosso amor e gratidão cheguem até ela.
Muito obrigada. Fiquem com Jesus.

