
1 
 

RECADOS DA TERÇA-FEIRA 15/11/16 

Boa noite! A paz de Jesus em nossos corações e gratidão por tudo que temos. Pelo 
dia de hoje, pelo alimento, pela moradia, pela família, pela saúde e por termos 

chegado até aqui! 

LEMBRETE 

Aprendamos a ler os textos projetados das 19h às 20h para manter silêncio e 
elevar nossa sintonia. Isto ajudará nos tratamentos que recebemos dos Espíritos 
amigos, enquanto estamos sentados, se estamos em atitude de receptividade. 

Vou ler, para nossa reflexão, dois textos de Emmanuel: “O Auxílio Virá” e “Tudo 
Passa”. 

 

O Auxílio virá... 

“O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. 

“E tão amargo que talvez não possas comentá-lo, de pronto. 

“Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio 
rumo. 

“Entretanto, não esmoreças. 

“Abraça o dever que a vida te assinala. 

“Serve e ora. 

“A prece te renovará energias. 

“O trabalho te auxiliará. 

“Deus não nos abandonará. 

“Faze silêncio e não te queixes. 

“Alegra-te e espera porque o Céu te socorrerá. 

“Por meios que desconheces, Deus permanece agindo.” 

 

Afinal... 

Tudo Passa... 

“Todas as coisas, na Terra, passam... 

“Os dias de dificuldades passarão... 

“Passarão também os dias de amargura e solidão... 

“As dores e as lágrimas passarão. 

“As frustrações, que nos fazem chorar... um dia passarão. 

“A saudade do ser querido, que está longe, passará. 

“Dias de tristeza...  dias de felicidade...  

“São lições necessárias que, na Terra, passam, deixando no espírito imortal as 
experiências acumuladas. 

“Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. 

“Elevemos o pensamento ao Alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos 

dizer carinhosamente: 

‘Isso também passará’... 

“E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal 
que dure para sempre. 
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“O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai 
soçobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. 

“Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o 

olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro 
evolutivo da humanidade, e que um dia também passará... 

“Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. 

“Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e 
confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo... 
também passarão..." 

 

Os trabalhos seguem com o Dr. Homero dissertando para nos ajudar a refletir em 
torno de um dos capítulos da bela obra de Joanna de Ângelis, psicografada por 
Divaldo Pereira Franco, intitulada “Entrega-te a Deus”. Lição: “Ciladas”. 

Muito obrigada. Fiquem com Jesus. 

 


