RECADOS DA TERÇA-FEIRA 14/02/17
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
O Evangelho no Lar, momento de oração conduzido
aqui na Casa pelos irmãos José Roberto, Maria José e
Inez, já recomeçou: aos sábados, às 9h da manhã e
todos estão convidados.
CAMPANHAS DE DOAÇÕES e VOLUNTÁRIOS
Não esqueçam da campanha permanente: precisamos
de café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho
grande, de forma especial, mas não somente desses
itens. Este Lar Bom Repouso tem mais de 100
moradores que têm a mesma rotina que temos em
nosso lar. Veja o que cabe em seu bolso, quando for ao
supermercado, e traga na 3ª. feira. Todos fazendo isto,
a Casa sempre terá esses produtos para uso no seu
dia-a-dia.
Não esqueçam dos cupons fiscais, que são as notinhas
que o caixa lhe pergunta se quer CPF na nota, no
momento de pagar por suas compras. Respondendo
que não, poderá doar seu cupom para o Lar Bom
Repouso. E lembre-se de trazê-lo quando vier ao CE.
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Também precisamos de voluntários para digitação dos
cupons, quem tiver um tempinho na semana, procure
a Daniela para saber o que é.
Há outras frentes de trabalho, venha conversar com
alguém para descobrir onde você poderia se encaixar.

“Vigiai e orai”, recomendou-nos Jesus, significando isto
que todo o esforço, portanto, para ter preservada a
mente da invasão de ideias portadoras de energias
desequilibradas, torna-se psicoterapia preventiva e de
excelentes resultados, para se desfrutar de forma
responsável de uma vida sã, fundamentada nos
princípios do amor e da paz.
Somos conhecedores de que todos estamos destinados
à perfeição moral e à pureza espiritual, como filhos que
somos da Inteligência Suprema, causa primária de
todas

as

coisas,

conforme nos

esclareceram

os

Espíritos Superiores, na questão primeira de O Livro
dos

Espíritos.

Dessa

forma,

torna-se

imperioso

começar o quanto antes esse processo lento, difícil e
trabalhoso, que vai exigir paciência, vontade, trabalho
e determinação do indivíduo que se disponha a realizála. Para alcançar esse nobre objetivo preciso se faz
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voltarmos nossa atenção para o nosso mundo íntimo e
observar, com sinceridade, no que precisamos focar
nossa atenção, para uma transformação dos nossos
pensamentos e atos.
Quem quer saúde não pode continuar a viver pensando
mal, agindo mal, odiando e guardando mágoas e ódios
em seu coração.
Querer que o mundo melhore sem nada melhorar em
nosso campo íntimo é sonho, é quimera, é devaneio.
Não haverá cura sem renovação de atos e atitudes,
sem reforma íntima.
E o que é a Reforma Íntima? É um processo contínuo
de autoconhecimento, de conhecimento de nossa
intimidade

espiritual,

modelando-nos

progressivamente na vivência evangélica, em todos os
sentidos da nossa existência. É a transformação da
velha criatura, carregada de tendências e erros
seculares, na nova criatura, atuante na implantação
dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, dentro e fora
de si.
E quando fazer a Reforma Íntima? O momento é agora
e já; não há mais o que esperar. O tempo passa e todos
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os minutos são preciosos para as conquistas, que
precisamos fazer no nosso íntimo. Jesus nos alerta há
2 mil anos com palavras doces. Quantas encarnações
já tivemos e cá estamos, ainda dói, ainda resistimos a
entrar pela porta estreita e não paramos para pensar,
que a porta larga traz alegria imediata, mas efêmera.
Podemos buscar e proporcionar meios de cura de
nossas dores, através da água fluidificada, dos passes
magnéticos,

de

reuniões

de

desobsessão,

de

ectoplasmia, como meios subsidiários de cura em
nossas casas de oração. No entanto, a cura total e
definitiva de nossos males, sejam espirituais ou físicos,
só

se

dará

quando

estivermos

totalmente

harmonizados com a mensagem libertadora de Jesus:
seu evangelho de amor.
E nosso irmão Haroldo explica-nos com uma clareza
enorme, que o evangelho é, na verdade, lei do
Universo. Assim, quando formos visitar Marte (em
nossas próximas ‘férias’...), deveremos saber que
nossa conduta com eles é a do evangelho; se formos
visitar Júpiter, a conduta que deveremos ter é ditada
pelo evangelho que Jesus veio ensinar. E Haroldo vai
mais longe e esclarece, que o evangelho é Jesus, pois
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toda sua conduta ao visitar a Terra foi a de exemplificar
a lei que já existe no Universo!
Sofremos mais, temos mais dores, porque estamos
demorando para compreender a libertação que o
evangelho

praticado

em

nossos

atos

nos

trará.

Pensemos nisso com mais consciência.
Texto adaptado de nosso irmão Francisco Rebouças; do
livro

“A

CASA

DO CAMINHO

E

OS

PRIMEIROS

CRISTÃOS”, de Sergito de Souza Cavalcanti; e do site
holandês Grupo Espírita Emmanuel.
Muito obrigada, fiquem com a 2ª. e última parte da
palestra em vídeo, de nosso irmão Haroldo Dutra Dias,
intitulada ‘As Bem Aventuranças’.
Na

sequência,

faremos

uma

oração

por

tantos

necessitados.
Que Jesus nos abençoe.
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