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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 13/06/17 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! Vamos vibrar a 

gratidão em alta ressonância, na mais alta energia 

possível de compaixão, generosidade, benevolência e 

compartilhamento mútuo de ideias sobre o Bem, somente 

o Bem.  

Elevemos o pensamento para coisas nobres, em vez de 

continuar compartilhando noticias fúteis e terríveis, que 

teimam em multiplicar pela televisão e mídias sociais. 

Faça diferente, encontre coisas boas nas pessoas e nas 

situações, elas existem, mas estão sendo esquecidas. 

Somente passe para a frente notícias sobre o Bem, e 

delete as piadas, o escárnio; deixe-as morrer, não lhes dê 

mais vida passando para a frente. . 

CAMPANHA PERMANENTE DE DOAÇÃO DE ITENS 

ESSENCIAIS ao dia-a-dia: café, leite, óleo e fraldas 

geriátricas tamanho grande. Obviamente, toda doação 

sempre será bem-vinda, mas de forma especial, a Casa 

precisa desses itens diariamente.  

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS: que são as 

notinhas que o caixa lhe pergunta se quer CPF na nota, no 

momento de pagar por suas compras. Não coloque seu 

CPF e lembre-se de trazer os cupons quando vier ao CE. 

Vamos continuar a pedi-los e a trazê-los todas as terças-

feiras, pois até agosto deste ano, o cadastramento 
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acontecerá do mesmo jeito e isto importa para a 

arrecadação que ajuda nas despesas da Casa. 

 

Vou ler algo hoje que tem a importância de nos fazer 

refletir sobre o quanto é relevante orarmos e pedirmos 

aquilo de que necessitamos. 

O texto é de Márcio Martins da Silva Costa, Membro do 

Conselho Editorial da Agenda Espírita Brasil, que atua na 

divulgação da Doutrina Espírita escrevendo textos, 

realizando palestras e atividades de Evangelização. O 

texto intitula-se: A prece daquela noite. 

“Naquela noite, Antônio se sentiu inspirado para fazer uma 

prece diferente com a família. 

“Mantendo o costume inicial, acolheu a esposa e os filhos 

e juntos entoaram uma suave canção de Evangelização. 

Feito o silêncio, buscando a serenidade e a paz nas 

palavras, em vez de começar agradecendo a Deus pelo 

dia, como de costume, Antônio pediu que todos 

imaginassem estar na bela cidade de Nazaré, à época de 

Jesus. 

“Conduzindo os pensamentos da família, pelas ruas 

humildes e pedregosas, solicitou que notassem a presença 

de um homem ao longe, na parte mais alta da cidade, 

observando a paisagem à sua frente. Caminhando em 

direção a ele, todos agora podiam perceber os seus 

cabelos sendo acariciados pelas brisas do alto. Sua 
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presença serena e suas inconfundíveis vibrações de paz 

pareciam tornar os raios de luz vespertinos mais 

brilhantes e convidativos. Era o Divino Mestre! Ao sentir 

as emanações daquela prece sincera, Jesus volta-se para 

a família, estende as mãos e todos podem sentir sua 

presença sublime e fraterna. 

“Emocionando-se com as próprias palavras, Antônio faz 

silêncio nos lábios e na alma, mas seu filho mais novo, 

Juninho, movido pelo sono inocente e pensando já ter sido 

encerrado o momento de oração, exclama: 

“– Nossa, papai, já estava quase imaginando Jesus. Vou 

dormir pensando nele! 

“Antônio e a esposa sorriem emocionados. 

“A prece realizada antes de dormir talvez seja um dos 

momentos mais importantes do dia, mas nem todos nós 

lhe damos a devida importância. 

“Enquanto nosso corpo físico recupera as energias 

perdidas, nas atividades em vigília, a alma parte ao 

encontro de outros espíritos, ligados por tênues laços ao 

corpo. 

“Cruzando o passado, o presente ou o futuro, durante o 

sono, nossa alma irá estar com aqueles com os quais 

sintonizamos nossos mais profundos e sinceros 

pensamentos. Logo, se criamos ligações com uma sublime 

espiritualidade durante o dia, por meio de ações baseadas 

no amor e na caridade, certamente estaremos com ela à 
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noite. Por outro lado, se nos debruçamos no vício, no 

egoísmo, nas paixões durante o dia, também seremos 

recepcionados durante o sono por espíritos que 

congregam dos mesmos valores. 

“Eis um dos motivos da importância da prece antes de 

dormir. Serenando os nossos pensamentos, ela nos levará 

à presença da sublime espiritualidade, que, recebendo 

nossas emanações mentais de luz, irá nos acolher e tornar 

a nossa jornada noturna dignificante. 

“Que possamos selecionar da melhor forma possível as 

nossas companhias noturnas e, assim, aproveitarmos a 

oportunidade para estarmos mais próximos de Deus.” 

 

Na sequência, assistiremos a uma entrevista do programa 

Livros que Iluminam, em vídeo, com o tema Mediunidade 

Desafios e Possibilidades, com nossos irmãos Geraldo e 

Carlos Campetti. E a seguir, faremos uma oração pedindo 

pelo bem-estar de todos. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 

 


