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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 17/10/17 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS 

Quando for às compras, faça diferente, não coloque seu CPF ou CNPJ nos 

cupons, diga ao Caixa que não quer a nota fiscal paulista, porque vai doar 

seus cupons e traga-os aqui semanalmente. Nossas doações somadas 

neste final de ano poderão suprir parte das despesas que costumam 

aumentar em dezembro, ao mesmo tempo que caem as receitas de janeiro 

e fevereiro, meses de férias, quando as pessoas viajam. Então, não vão se 

esquecer de pedir e trazer os cupons aqui. As despesas continuam, o 

cupom continua sendo importante. 

A CAMPANHA PERMANENTE PARA A DOAÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS AO 

DIA-A-DIA DA CASA também prossegue: café, leite, óleo e fraldas 

geriátricas tamanho grande. Um item doado por semana, e estaremos 

suprindo a Casa que abriga mais de 100 irmãos. 

... 

Neste mês de outubro, mês do aniversário de Allan Kardec, mês eleito para 

comemorar eventos espíritas em todo o Brasil, tenho lido textos sobre o 

Codificador e na semana passada, li uma sugestão de programação de 

leitura das 5 obras básicas de Kardec em apenas um ano. 

Vamos rever nossas agendas de tempo sempre apertado. Todos nós 

sofremos com a falta de tempo para tudo que gostaríamos ou 

precisaríamos fazer. Relembrando: 

As 5 obras somam 2.670 páginas. Se nós lermos APENAS 7,5 páginas x 

dia, em um ano, teremos lido as 5 obras. 

Isto mesmo, apenas 7,5 páginas por dia e em um ano, teremos lido as 5 

obras mais importantes para nós, espíritas. 

Menos conhecidas, mas não menos importantes, após ler as 5 obras, você 

poderá programar-se para ler: 

- Obras póstumas e O que é o Espiritismo 

Que somam 520 páginas, e, lendo na mesma média de 7 páginas por dia, 

você finalizará em apenas 2 meses e meio. 
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Hoje e na próxima terça-feira, vou ler uma sinopse de cada uma das obras 

básicas, para apetecer nossa vontade de ler livros tão importantes, agora 

que se aproxima o final de ano e pensamos nas resoluções do novo ano. 

Programemos a leitura de Kardec, como meta também para o próximo ano. 

Nº 1 – O Livro dos Espíritos 

Esta obra é a pedra fundamental da Doutrina dos Espíritos; o primeiro dos 

cinco livros básicos que compõem a Codificação do Espiritismo, reunindo 

os ensinos dos Espíritos Superiores através de médiuns de várias partes 

do mundo. Ele é o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda 

repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da 

Humanidade, desde 1857, data da primeira edição francesa. Estruturado 

em quatro partes e contendo 1.019 perguntas formuladas pelo Codificador, 

aborda os ensinamentos espíritas, de uma forma lógica e racional, sob os 

aspectos científico, filosófico e religioso. 

Independentemente de crença ou convicção religiosa, a leitura de “O Livro 

dos Espíritos” será de imenso valor para todos, porque trata de Deus, da 

imortalidade da alma, da natureza dos Espíritos, de suas relações com os 

homens, das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da 

Humanidade, assuntos de interesse geral e de grande atualidade. 

Nº 2 – O Livro dos Médiuns 

Esta é a segunda das cinco obras que constituem a Codificação da Doutrina 

Espírita. Reúne “o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os 

gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo 

invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços 

que se podem encontrar na prática do Espiritismo”. Apresenta ainda, na 

parte final, precioso vocabulário básico espírita. 

De leitura e consulta indispensável para os espíritas, este livro será sempre 

uma preciosa fonte de conhecimento também para qualquer pessoa 

indagadora e atenta ao fenômeno mediúnico, que se manifesta 

crescentemente no mundo inteiro, dentro ou fora das atividades espíritas. 

Sendo os homens parte integrante do intercâmbio entre os dois planos da 

vida, o material e o espiritual, o melhor é que conheçamos, e bem, os 

mecanismos desse relacionamento. “O Livro dos Médiuns” é o manual mais 

seguro para todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o 
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mundo espiritual. Obra de estudo sério, para aqueles que têm a 

mediunidade como parte da jornada. 

Nº 3 – O Evangelho segundo o Espiritismo 

Terceira das cinco obras que constituem a base da Codificação Espírita, “O 

Evangelho segundo o Espiritismo” encerra um conjunto de ensinamentos 

de cunho moral transmitidos por Espíritos Superiores, organizados e 

comentados por Allan Kardec. 

Esta obra encerra a essência do ensino moral de Jesus e por isso constitui 

o abrigo onde os adeptos de todas as religiões – e mesmo os que não têm 

religião – podem reunir-se, porquanto oferece um roteiro seguro para a 

nossa reforma íntima, objetivo apontado pelo Cristo como indispensável 

para alcançarmos a felicidade vindoura, a paz interior, essa conquista que 

somente a observância plena das leis divinas pode proporcionar ao Espírito 

na sua caminhada evolutiva para Deus. 

É obra eminentemente consoladora, de cunho evangélico, que trará ao 

leitor a verdadeira e importante dimensão da figura de Jesus. 

Na próxima semana, seguirei lendo a sinopse das outras obras. 

 ... 

Na sequência, seguiremos vendo uma palestra em vídeo, com nosso irmão 

Haroldo Dutra Dias, intitulada: A Interpretação do Evangelho à Luz da 

Doutrina Espírita. Hoje, a 2ª. parte. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 

 


