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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 31/10/17 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS 

Viram o anúncio postado lá fora sobre o valor dos recursos arrecadados no 

semestre, com a doação dos cupons? Se não viram, vejam hoje e animem-

se para continuar trazendo os cupons das compras de natal, que logo mais 

começarão a aparecer em nossos lares. Sintam-se felizes com essa 

arrecadação, porque tem a participação de um pequeno esforço de cada 

um de nós! Continuem lembrando de trazer e se puderem ajudar também 

digitando cupons, separem um horário para essa tarefa. Falem com a 

Daniela. 

CAMPANHA PERMANENTE DE DOAÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS 

Numa Casa que abriga mais de 100 irmãos, existem itens essenciais de 

consumo maior e diário. Assim, vou sempre lembrar e pedir que tragam: 

café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho grande. A Casa fica muito 

grata por sua ajuda. 

... 

E neste último dia do mês de outubro, mês do aniversário de Allan Kardec, 

quando aproveitei para refrescar nossas memórias sobre as OBRAS 

BÁSICAS do mestre lionês, vou fechar discorrendo sobre por que ler 

Kardec, o que ler depois de Kardec, e sobre o Espiritismo. Emprestei um 

pouco do texto de Vinícius Lousada, retirado de seu site, e prossegui com 

meu próprio texto. 

Escreveu Kardec que “O Espiritismo é uma questão de fé e de crença, e 

não de associação”.  Quer ele dizer, que não basta se associar a uma Casa 

Espírita, frequentá-la e dizer-se espírita. Não é a associação que o faz 

espírita; assim, deve ficar evidente que a convicção espírita se edifica 

mediante o estudo sério e com uma atitude filosofante, por parte do 

adepto, em relação aos saberes presentes nas obras fundamentais da 

Doutrina dos Espíritos. 

Vamos simplesmente começar pelo começo e o começo é ler a Codificação. 

Depois de Allan Kardec, para saber mais sobre o Espiritismo, podemos citar 

autores importantes, como Léon Denis, Gabriel Delanne, Ernesto Bozzano, 

Camille Flamarion, Herculano Pires, Deolindo Amorin, Eliseu Rigonatti, 
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Yvone do Amaral Pereira, Hermínio Corrêa de Miranda, Martins Peralva, 

Cairbar Schutel, Richard Simonetti e muitos outros, e também os autores 

espirituais Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Manoel 

Philomeno de Miranda e vários outros. 

Mas por que ler Kardec e saber sobre o Espiritismo? 

Porque Kardec é atualidade.  

Você está confuso com todo o mal que está acontecendo hoje, aqui e no 

mundo? Kardec já mencionava em A Gênese os acontecimentos que estão 

aí.  

Jesus já trouxe, através do Espírito de Verdade, presente nas obras da 

Codificação, o remédio adiantado para os males de hoje.  

Em A Gênese, os Espíritos falam a Kardec que no momento da transição 

planetária (passagem de Planeta de Expiação e Provas para Planeta de 

Regeneração) – momento que estamos vivendo nos dias atuais – haveria 

aqueles que estariam como mortos sem estarem mortos – claramente se 

referindo ao que vemos hoje na síndrome do pânico, na depressão, no mal 

de Alzheimer, quando a pessoa se isola, parece estar amortecida a tudo e, 

no entanto, está viva.  

Fala dos suicídios. E os vemos em números alarmantes em todas as 

nações. Crianças de 8 – 10 anos, jovens de 10 – 14 anos se matando 

porque não encontram razão para viver. Nos Estados Unidos, o número é 

maior do que os acidentes de trânsito ou os eventos com armas; no Japão; 

na Suécia; na Suíça. Países que não têm questões problemáticas como 

trabalhar para sobreviver, lutar para ter que entrar em uma faculdade... 

Os jovens sentem um vazio, não têm vontade de viver... Mas também 

entre os adultos, porque em países como a Suíça, paga-se um convênio 

por anos, para se obter o suicídio assistido, quando assim a pessoa decidir 

que quer.  

Há muitos anos, nossos meninos e meninas só pensavam em brincar na 

rua, gastavam a energia que tinham, simplesmente sendo crianças, sem 

pensar em se matar. Apenas queriam viver. E nossos idosos envelheciam 

e morriam ao nosso lado.  

Mas nesse momento da transição planetária, também lemos em o 

Apocalipse a informação de que o amor no futuro esfriaria... 
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Assim, pensemos: O QUÊ LER KARDEC E ESPIRITISMO TEM A VER COM 

ISSO?  

Nos prepara, nos coloca a palavra certa do consolo, na ponta da língua, 

para quando encontrarmos uma família vivendo um drama desses. Para 

podermos orientar, dar uma luz, falar da grandiosa bondade de Deus, que 

nunca castiga. Para podermos tentar falar com um jovenzinho, que não vê 

sentido na vida. Para falarmos de Jesus com o coração inspirado pelo amor 

do Mestre e tentar fazer a diferença na vida de alguém... 

Eu me convenci... vou ler 8 páginas* de Kardec por dia e vou me preparar. 

E você? Vem comigo, aprender a consolar? 

*8 páginas por dia e em um ano teremos lido as cinco obras básicas. 

... 

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 3ª. e última parte.  

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 


