RECADOS DA TERÇA-FEIRA 13/03/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
Procure permanecer em silêncio, ao sentar-se, para não atrapalhar os
trabalhos de passes, uma terapia que está acontecendo aqui ao lado, entre
as 19h30 e 20h. Vá lendo as mensagens projetadas na tela e vá afinando
sua sintonia com a Espiritualidade da Casa, para obter o que veio aqui
buscar. E ore por aqueles que ama, traga-os aqui, em seu coração, e leve
os mentores até eles, em seu pensamento.
CAMPANHAS DE DOAÇÕES
Com nossa CAMPANHA permanente, procuramos sempre lembrá-los de
que a Casa necessita, em bases rotineiras, de itens essenciais que são:
café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho grande. E tudo o mais que
você puder doar, sem agastar (deixar fraco, afligir) o seu orçamento.
DOAÇÃO DE CUPONS
E como você está lidando com os cupons fiscais gerados em suas compras?
Já se decidiu a cadastrar-se no site da Secretaria da Fazenda como doador
e eleger o Lar Bom Repouso como o receptor de seus cupons?
Quem tiver dúvidas ainda sobre como doar os cupons fiscais, com as novas
regras, por favor, procure a Daniela para informações atualizadas. Seu
cupom fiscal continua sendo doação importante, pois ajudará a gerar
recursos para as despesas da Casa.
FESTA DA PIZZA DE PÁSCOA
Não se esqueçam da nossa Pizza da Páscoa, que será no dia 24 de
março, sábado, a partir das 19h30. Está chegando a data da mais
famosa e mais apreciada festa de todo o ano, graças às belas cestas com
chocolates de grande qualidade. Prestigiem, convidando seus amigos,
reservem a data para trazer sua família, ajudem a divulgar e reservem em
sua agenda a noite de 24 de março. A Noite da Pizza da Páscoa no Lar Bom
Repouso.
A Casa precisa de voluntários também, ela conta com o seu trabalho
para o sucesso dessa festa. O objetivo é angariar fundos. Apresente-se
para o trabalho!
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Estamos sempre buscando a inspiração dos Espíritos amigos para
trazer em nossa leitura uma palavra muito especial ao nosso coração, uma
palavra para atingir-nos como uma flecha lançada ao alto, a nos elevar em
ascensão até o coração de Jesus, para assim conquistarmos logo nosso
despertamento.
Despertando sofreremos menos, mais serenidade teremos. Mais serenos,
poderemos ajudar mais, consolar mais, e isto porque estamos
homeopaticamente entendendo o Mestre e queremos muito chegar a cada
dia mais perto dEle.
Semana passada, lembrei-os de que este Centro Espírita, mesmo sem a
nossa querida médium, Dona Margherita, nos oferece três tipos de
terapia: a água fluidificada, o passe e a palestra espírita. Expliquei
sobre cada terapia e quem tiver interesse de saber mais, procure ler no
site do Lar Bom Repouso http://www.larbomrepouso.com.br/, na aba
Centro Espírita - Recados na Tribuna às terças-feiras. Mas enfatizei que
sem o estudo não há cura, conforme ensina nosso irmão Divaldo Pereira
Franco e lá poderão encontrar o link da fala de Divaldo afirmando que sem
estudo não há cura: https://youtu.be/KvlOdP9WM60
Hoje, então, vou lhes falar de um tema que tem a mesma grandeza: a
Oração. E este lindo texto, que atinge com clareza o coração, foi retirado
do livro psicografado por nosso querido irmão José Maria de
Medeiros Souza, do autor espiritual Albino da Santa Cruz.
Oração
“Acostuma-te ao uso da oração em todos os teus momentos difíceis,
buscando a higiene mental, para que te faças receptivo às inspirações dos
Nobres Emissários e a fim de que o equilíbrio alcançado se transforme no
melhor condutor de tuas ações.
Vigia as tuas rogativas, para que os teus pedidos não firam o interesse dos
demais e tampouco contrariem os Desígnios do Alto, por causa de
solicitações indébitas (sem razão de ser).
“Acredita que toda oração sincera e justa encontra ressonância (encontra
eco). Entretanto, em muitos casos, se atendidas conforme as nossas
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rogativas, transformar-se-iam em agentes de facilidades ilusórias,
levando-nos a desastrosas quedas de demorado reerguimento.
“Reflete na infinita bondade do Criador, atendendo a nossas preces, não
segundo nossas intenções, porém, de maneira a nos amparar com
segurança, de acordo com as nossas necessidades mais prementes (mais
aflitivas).
“Sempre que orares, medita no teor dos anseios que expressas, refletindo
na justeza daquilo que rogas, na sinceridade do que pedes, na intenção
que impulsiona tua oração e na expectativa que aguardas, para que tua
prece não se transforme em lamentações e queixumes, repleta de lamúrias
repetitivas e inconsequentes, sem objetivos elevados.
“A oração é uma ligação com as Fontes Superiores da Vida, em busca das
energias do Alto, para melhor agir no vale das aflições terrenas, onde o
homem ainda permanece enredado (envolvido).
“Através da oração sincera e justa, estabelece-se uma sutil ligação
energética do fio condutor expresso pelo pensamento, entre a criatura
necessitada que roga amparo e o Criador - Fonte Supridora da Vida - que
envia o socorro solicitado, não objetivando suprir nossas pequenas
necessidades e fraquezas, porém tendo em vista o que seja melhor para
nossa marcha evolutiva.
“Portanto, quando te encontrares mergulhado em oração, não te
desesperes e permanece confiante no Amparo Divino, ciente de que as
bênçãos enviadas do Alto, que te alcançarem, são as melhores que Deus
te destinou para o teu refazimento e harmonia naquele momento.”
...
Lembrando Mateus, Cap. 6. Vers. 6:
“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a
teu Pai em secreto; e teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará
a paga."
Muito obrigada. Na sequência, fiquem com uma palestra em vídeo com
nossa irmã Anete Guimarães, intitulada A Compreensão de Deus.
Que Jesus nos abençoe a todos.
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