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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 22/11/16 

Boa noite! A paz de Jesus em nossos corações. Acostumemo-nos a agradecer em 
todos os instantes por tudo que temos recebido de Deus nosso Pai e por podermos 
aprender o amor de Jesus em nossas vidas! 

LEMBRETE 

Não se esqueçam de pedir os cupons fiscais, sem o seu CPF, e principalmente, de 
trazer aqui todas as terças-feiras. São importante item de doação, ao lado dos 
itens da campanha permanente: café, leite, fraldas geriátricas tamanho grande, 
são muito necessários. 

Aos sábados, a Casa oferece o Evangelho no Lar, pela boa vontade dos irmão José 
Roberto, Inez e Maria José, sempre às 9h. E neste próximo sábado, convidamos a 
todos para vir assistir ao filme Nosso Lar. 

Extraí alguns textos de Emmanuel,  inesquecível guia e apóstolo mediúnico, autor 
de mais de uma centena de livros psicografados por Chico Xavier, livros esses que 
sempre ouvimos da boca do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, que muito o 
menciona, porque muito tem a ensinar esse apóstolo que acompanhou Chico 
Xavier. 

Embora Chico tenha se iniciado no Espiritismo aos 17 anos, em maio de 1927, só 
a partir de 1931, é que Emmanuel passou a guiar as suas mãos. Chico o descrevia 

como “um viajante muito educado, procurando domar um animal freado e 
irrequieto, a fim de realizar uma longa excursão”. 

A seguir, lerei alguns pensamentos de Emmanuel, registrados em suas edificantes 
e abençoadas obras. 

“A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço 
de recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais 
grosseiras.” 

Do livro O Consolador 

“É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, 
renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade.” 

Do livro Vinha de Luz 

“A queixa é um vício imperceptível, que distrai pessoas bem-intencionadas da 
execução do dever justo.” 

Do livro Vinha de Luz 

“Quem se preocupa em transpor diversas portas, em movimento simultâneo, 
acaba sem atravessar porta alguma.” 

Do livro Pão Nosso 

”A inatividade costuma induzir-nos a falsas apreciações dos desígnios de Deus, a 
impaciências, a desesperações e rebeldias.” 

Do livro Renúncia 

”Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige 
esforço.“ 

Do livro Vinha de Luz 
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”Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do 
morador, em contínua modificação para melhor.“ 

Do livro Vinha de Luz 

”Só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem — a lei 
do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da Criação …“ 

Do livro Há 2000 anos 

“As portas do Céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que 
o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e sabedoria.” 

Do livro Pão Nosso 

“O Determinismo do amor e do bem é a lei de todo o Universo e a alma humana 
emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor.” 

Do livro A Caminho da Luz 

“Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter 
esperança.” Do livro Vinha de Luz 

“Saber não é tudo.  É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará 
a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, 
que é a companheira dileta do amor.” 

Do livro Vinha de Luz 

“Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o 
inferno que trazemos em nós mesmos.” 

Do livro Roteiro 

“O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberá a justa recompensa, 
mas o sorriso amigo, é uma bênção para a eternidade.” 

Do livro Pão Nosso 

“Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação 
de si mesmos.” 

Do livro Caminho, Verdade e Vida 

Os trabalhos seguem com a palestra em vídeo, de Haroldo Dutra Dias, intitulada 
A Parábola da Figueira, teremos duas partes, sendo hoje a primeira. 

Após a palestra, faremos uma oração vibrando pela paz de todos e pela saúde de 
nossa mãe do coração, Dona Margherita. Voltemos nossos pensamentos e orações 
para ela, que está merecendo todo nosso fervor neste momento. 

Muito obrigada. Fiquem com Jesus. 

 


