
 
 

1 
 

RECADOS DA TERÇA-FEIRA 29/05/18 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

RECADO SOBRE DOAÇÕES: uma Casa com mais de 100 irmãos assistidos 

necessita de muitas doações feitas pela boa vontade e dentro da 

possibilidade de cada um: cupons fiscais, roupas e objetos em bom estado, 

alimentos e também doação em espécie. 

... 

PARA NOSSA REFLEXÃO DA NOITE, eu trouxe dois textos distintos, uma 

mensagem do nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes (pelas mãos de José 

Carlo de Lucca) e outra de nosso irmão Divaldo Pereira Franco. O que têm 

em comum? Ambas falam da crise que o Brasil atravessa. Em ambos os 

textos, podemos colher lições do que devemos fazer neste momento, como 

nos portar e ajudar.  

Sim, mesmo que não queiramos ir às ruas e engordar as manifestações, 

por conta de violência e agressão, que podem acontecer, podemos fazer 

pacificamente algo que ajudará e muito aqueles que vão para as frentes e, 

principalmente, a Espiritualidade, que trabalha para Jesus, em nome de 

Jesus, que É o governador do nosso Planeta e muitas vezes nos falou que 

esta não é uma nau que está a soçobrar (a perder-se, a arruinar-se).  

Ela tem rumo e tem mãos fortes no leme. Mas precisamos fazer nossa 

parte: com oração e, principalmente, com uma conduta correta, exemplar, 

porque o exemplo se propaga e transforma. Quer mudar o mundo? Mude 

a si mesmo! Como isso é possível? Sua conduta estimulará o irmão mais 

próximo, inspirará a criança que você cria e, assim, teremos a verdadeira 

mudança acontecendo. 

A MENSAGEM DE DIVALDO PEREIRA FRANCO diz: 

“Atenção, Povo Brasileiro! 

“Preocupados com a situação de desconsolo e tristeza que vive o povo 

brasileiro, os maiores do plano espiritual enviaram instruções para que 

todos os irmãos participem do movimento espírita cristão, no sentido de 

formar uma corrente composta por centros de luz, em todo o nosso país, 

visando alterar o padrão mental e vibratório do povo desta nação, pátria 

do evangelho e coração do mundo. 
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“Alertam-nos estes irmãos sobre a onda negativa que paira sobre a nossa 

pátria, propiciando a formação de clima deletério, similar ao ocorrido na 

segunda guerra mundial, onde a luta espiritual foi maior do que a ocorrida 

no plano físico e que levou a humanidade ao sofrimento supremo, que 

todos nós conhecemos.  

[...] 

“Porém, tendo em conta que somos filhos de Deus, Pai infinitamente bom 

e justo, esta falange de amor nos indica o medicamento perfeito para 

revertermos as consequências da terrível doença, que assola o coração do 

nosso povo: a prece verdadeira e direta em favor dos nossos desorientados 

governantes e a mudança imediata do nosso padrão mental, trocando o 

pessimismo pelo otimismo, a tristeza pela alegria, o medo pela coragem e, 

principalmente, a desesperança pela certeza de que tudo que possa nos 

acontecer tem a permissão do Pai Maior. 

“Devido à grande concentração de energias negativas emanadas pelas 

pessoas, insatisfeitas com a política e seus representantes, o Brasil precisa 

parar e orar!” 

MENSAGEM DO DR. BEZERRA DE MENEZES falando sobre crise: 

“Filhos amados. A palavra crise vem sendo pronunciada constantemente 

por meus irmãos na Terra. De fato, o momento é de crise inegável nos 

mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do 

controle do Pai, que nos ama, e se Ele permite a existência de turbulências 

é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. 

“Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. 

“Na crise da solidão, aprendamos a ser mais solidários. 

“Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. 

“Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que 

pensam diferente de nós. 

“Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e pela oração. 

“Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. 

“Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. 
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“Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o 

egoísmo.                  

“Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar 

ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada 

um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de 

um novo tempo de amor e paz.” 

 

Muito obrigada. Na sequência, fiquem com uma sessão de perguntas e 

respostas, em vídeo, reunindo alguns grandes palestrantes espíritas após 

o I Congresso Espírita de Uberlândia, Minas Gerais: Haroldo Dutra Dias, 

Jorge Alberto Canto, Rossandro Klinjey, Irvênia Prada, Simão Pedro de 

Lima e Antônio Cesar Perri de Carvalho. 

Que Jesus nos abençoe a todos. 


