RECADOS DA TERÇA-FEIRA 07/11/17
Boa noite! A paz de Jesus para todo o nosso Planeta.
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS E ITENS ESSENCIAIS: café, óleo,
leite e fraldas geriátricas tamanho grande. Estes itens são primordiais para
o dia-a-dia da Casa, pois são itens que costumam faltar, a despeito das
doações que chegam cotidianamente.
PEDIMOS TAMBÉM QUE CONTINUEM TRAZENDO OS CUPONS FISCAIS,
sem o CPF, sem o CNPJ, para fazermos uma superarrecadação neste final
de ano, com as compras de natal que logo iniciaremos.
DOAÇÃO DE ROUPAS FEMININAS
Nossa Casa abriga adultos do sexo masculino, mas também recebemos
doações de roupas para mulheres e crianças. As roupas femininas ou
infantis, após serem cuidadas, são vendidas num pequeno bazar que a
Casa mantém, como um brechó, e os recursos ali gerados são muito
importantes para o pagamento de várias despesas. Assim, se você conhece
lojistas que têm ponta de estoque, que têm roupas de troca de vitrine ou
mostruário, ou pessoas que têm roupas usadas ou objetos em bom estado,
explique a eles, que as doações se transformam em comida aqui no LBR;
são sinônimo de remédio comprado para a saúde dos assistidos; geram
recursos para pagamento de contas de energia elétrica, de água, telefone,
documentos etc. Então, explique isto para o lojista, para o seu vizinho e
gere um importante fluxo de doações. Nossa Casa sempre ficará muito
grata pela sua atenção às necessidades dela. Mas no final, recebemos tanta
energia de sustentação aqui, que tudo que fizermos será apenas um
pequeno gesto de gratidão.
No mês passado, li vários textos enfatizando a obra de Allan Kardec.
NESTE MÊS, queremos HOMENAGEAR EMMANUEL, o mentor espiritual do
nosso querido Chico Xavier, que nos deixou 439 títulos.
Ao longo de seus 75 anos de mandato mediúnico, Chico e Emmanuel
trabalharam juntos, incansavelmente, como verdadeiros servos de Jesus.
Um filme no estilo de Nosso Lar está sendo preparado para contar cada
uma das encarnações de Emmanuel, esse extraordinário apóstolo do
Cristo. Mas nós, aqui, vamos falar de suas obras literárias, deixadas pelas
mãos do Chico, para que aqueles que já leram as obras básicas de Kardec
possam se entusiasmar a ler as obras de Emmanuel.

Afinal, nosso intuito é aprender a consolar, é ser tocado por algum
pensamento desse bondoso discípulo de Jesus e refletir para nosso ganho
de luz própria, nessa jornada de melhoramento que estamos tentando
construir a cada dia.
Li aqui nesta tribuna sobre duas importantes obras de Chico Xavier, uma
delas, Brasil Coração do mundo Pátria do Evangelho, obra de
Humberto de Campos, foi prefaciada por Emmanuel, que nos alerta que
esse livro é "a revelação da missão coletiva de um país", chamando-nos a
atenção para o fato de que temos, cada um de nós, uma missão com o
Cristo, pelo simples detalhe de termos reencarnado no Brasil, nessa época
de transição planetária. Então, urge nos modificar o íntimo,
compreendendo o Cristo e, para isso, Jesus enviou muitos missionários
para explicar suas lições de amor, sendo Emmanuel um deles. Assim, ler
Emmanuel é estudar as lições de amor de Jesus.
A outra obra que li aqui foi Pensamento e Vida, obra tão linda que
Haroldo nos presenteia com muitas palestras retiradas das palavras do
benfeitor Emmanuel. Como diz o título da obra, nosso pensamento dita
nossa vida, direciona nossos atos, por isso, temos que aprender a cuidar
muito do que pensamos. O que pensamos nos permite sintonizar com o
mais alto ou o mais baixo, é sempre nossa escolha. O que temos escolhido
sintonizar?
Emmanuel é muito gostoso de ler, por apresentar diferentes estilos
literários. Nos LIVROS ÉPICOS, que são CINCO ROMANCES, portanto,
histórias, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, somos
apresentados às diversas encarnações do Espírito Emmanuel, numa
trajetória temporal que segue as primeiras etapas do Cristianismo
Primitivo.
Essas cinco obras não possuem uma ordem específica para leitura e
entendimento. Há apenas uma ordem cronológica relacionada ao tempo
em que as Vidas de Emmanuel são narradas, conforme nos esclarece
Haroldo Dutra: "Os romances Paulo e Estevão e Há Dois Mil Anos
acontecem no primeiro século, no início do Cristianismo, enquanto que o
romance Cinquenta Anos Depois se passa no segundo século. O quarto
romance, Ave, Cristo, trata do Cristianismo no século III, enquanto o
último romance da coleção, a obra Renúncia, se passa no século XVII.
São obras que falam de valores como Perdão, Humildade, Amizade e Amor,
virtudes que servem de alicerce para a evolução espiritual ao longo das

Vidas de Emmanuel. Com enredo repleto de detalhes que nos remetem ao
tempo do Cristianismo Primitivo, fazendo-nos entender como viviam os
primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus.
Mas há outras obras grandiosas desse espírito elevado, e falarei mais delas
nas próximas semanas.
Por enquanto, para quem gostar de romances, histórias, hoje apontei 5
títulos desse nosso benfeitor:
- Paulo e Estevão
- Há dois mil anos
- 50 anos depois
- Ave, Cristo!
- Renúncia
Podem ser romances, mas nem por isso não estão cheios de lições de
amor, para nos ajudar a ponderar nossas atitudes de vida. Usufruamos das
histórias de Emmanuel!
...
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo intitulada Depressão,
Ódio e Rancor, com Divaldo Pereira Franco.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus.

