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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 10/07/18 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

Dois lembretes:  

Precisamos de VOLUNTÁRIOS PARA A FESTA ITALIANA. Dê seu nome para 

a Edna ou o Roberto.  

Campanha de CUPONS FISCAIS COMO DOAÇÃO continua até dezembro e 

pedimos que os tragam toda 3ª. feira. 

DOAÇÃO DE ROUPAS PARA BEBÊS E CRIANÇAS 

Apesar de o Lar bom Repouso ser uma Casa que abriga irmãos adultos do 

sexo masculino, é uma Casa que atende a muitos necessitados que batem 

à sua porta, procurando um prato de comida ou uma peça de roupa. 

Assim, queremos destacar que com esse frio, temos recebido pedidos de 

pessoas que precisam de ROUPAS PARA BEBÊS E CRIANÇAS, mas como a 

Casa tem recepcionado menos doações, então, estamos aqui para lembrar 

que aceitamos todo tipo de doação em bom estado e agora, estou pedindo 

especificamente que espalhem entre seus amigos e familiares, que 

precisamos receber mais doações de roupas de bebês e crianças, para 

poder continuar ajudando aqueles que vêm bater à nossa porta. 

... 

PARA NOSSA REFLEXÃO DA NOITE, encontramos no site da Agenda 

Espírita Brasil um texto bom para nos dizer diretamente à alma qual a raiz 

dos nossos problemas. O texto foi escrito por nossa irmã Maria Lúcia 

Garbini Gonçalves, estudante da Doutrina Espírita e trabalhadora no Grupo 

Espírita Francisco Xavier, como médium, na cidade de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul. O texto se chama A raiz do problema e diz assim: 

“Há muitas famílias em crise, onde estão pessoas amargas, desiludidas e 

doentes. Dirigem-se aos centros espíritas carentes de afeto e 

compreensão, sentindo-se impotentes diante dos problemas no lar. 

Chegam querendo uma solução miraculosa e que os Espíritos transmitam 

a solução de todos os seus problemas.  

“Mas para o Espiritismo, a autocura começa quando os problemas chegam, 

pois eles são um convite a olharmos o que não queremos; a dor é o 

caminho da cura e precisamos aprender como enfrentá-la. 
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“A raiz de tudo é a nossa falta de respeito humano, a começar no lar. As 

pessoas gritam umas com as outras, fazem uso de palavrões, insultam-se 

num jogo de pingue-pongue que assume proporções gigantescas, pois são 

egos orgulhosos, um querendo vencer o outro. A falta de perdão impera e, 

com isso, decai a psicosfera doméstica, atraindo mais espíritos na mesma 

vibração doentia.  As postagens da mídia são o reflexo dessa sociedade 

doente, que se vicia no WhatsApp e Facebook, numa fuga da realidade. 

“Então, no atendimento fraterno da casa espírita, é sugerido aos sofridos 

irmãos: “assista às palestras com atenção, daí sempre virá uma lição de 

amor, receba o passe, tome a água fluidificada e faça o tratamento 

espiritual, além de estudar o tema sugerido pelo palestrante. 

“Nota-se que enquanto a pessoa não começa a valorizar o que é dito nas 

palestras, no sentido de se dar conta de seu próprio erro, e não do erro do 

outro, esperando que tão somente os passes façam o milagre, o processo 

de cura não deslancha, não acontece. A pessoa se torna um eterno 

recebedor de passes. 

“Mas cada um tem o seu tempo. O fato de alguém buscar ajuda já é o 

primeiro passo no processo de cura. A Espiritualidade amiga da Casa 

sempre estará vibrando por nós, mesmo sem a nossa colaboração.  

“Levamos um tempo para acreditar na humildade, na benevolência, na 

caridade, na mansuetude, no equilíbrio das emoções, no respeito, que são 

os atributos do amor. 

“A gente custa a entender que teremos que ser os primeiros a demonstrar 

o amor, que precisaremos ser a mudança que queremos ver em nossa 

família, que precisamos criar a tão falada coragem de mudar a nossa 

própria atitude. Quando nos dermos conta disso, as palavras de Jesus 

começarão a fazer todo o sentido, os passes serão ainda mais eficazes 

janelas de claridade, que abrirão a nossa mente e experimentaremos o 

despertar da consciência. 

“Quando pedimos ajuda a Deus, sempre somos escutados, mas precisamos 

estar dispostos a vencer os desafios que aparecerão e, assim, as 

sincronicidades acontecerão, tudo se encaixará e os resultados serão de 

acordo com as nossas reais necessidades e nos preencherão de uma 

maneira, que não imaginávamos antes. Seremos, então, o desejável 

exemplo a seguir na família. 
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“Vemos, então, que estas lições do Mestre Jesus são sempre a solução da 

raiz dos nossos problemas: 

 “Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos 

que os outros fizessem por nós”, é a expressão mais completa da caridade, 

pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. 

“Ajudem-se que o céu os ajudará.” 

... 

Muito obrigada. 

Fiquem agora com a segunda e última parte da palestra em vídeo, com o 

nosso irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada O segredo da reforma 

íntima. 

Que Jesus nos abençoe a todos. 


