RECADOS DA TERÇA-FEIRA 13/11/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
AGRADECIMENTOS PELA FESTA DA PIZZA
A Casa agradece a todos que prestigiaram a Noite da Pizza aqui no Lar
Bom Repouso. O resultado foi um sucesso de sabor e confraternização!
FACEBOOK E INSTAGRAM
Também lembro a todos que Daniela, nossa querida irmã que cuida da
divulgação dos eventos e da organização dos cupons, pede que
acompanhemos e curtamos as páginas das redes sociais do Lar Bom
Repouso: Facebook e Instagram, pois é uma forma de irmos divulgando a
Casa, o que ela é e os eventos que são preparados para arrecadação de
fundos.
FERIADO DE 20 DE NOVEMBRO
Na próxima 3ª. feira, dia 20 de novembro, feriado em São Caetano, não
teremos sessão pública em nosso Centro Espírita.
...
PARA NOSSA REFLEXÃO DA NOITE, trouxe uma mensagem de Richard
Simonetti, irmão que retornou à pátria espiritual recentemente, mais
precisamente no dia 3 de outubro último. Este belo texto, que nos ilustra
sobre a desencarnação e a chegada do outro lado, tem o título de:
Partidas e Chegadas, e diz assim:
“Quando observamos, da praia, um veleiro a afastar-se da costa,
navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de
um espetáculo de beleza rara.
“O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e
nos parece cada vez menor.
“Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco
na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram.
“Quem observa o veleiro sumir, na linha do horizonte, certamente
exclamará: ‘já se foi’.
“Terá sumido? Evaporado?
“Não, claro que não. Apenas o perdemos de vista.
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“O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que
tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de
levar ao porto de destino as cargas recebidas.
“O veleiro não evaporou; nós é que não podemos mais vê-lo, mas ele
continua o mesmo lá onde está. E talvez, no exato instante em que alguém
diz aqui: ‘já se foi’, do outro lado, onde se pode vê-lo, haverá outras vozes
que devem estar afirmando: ‘lá vem o veleiro’. No mesmo instante!
“Assim é a morte.
“Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi
caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível dizemos:
‘já se foi’.
“Terá sumido? Evaporado?
“Não, claro que não! Apenas o perdemos de vista.
“O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se
perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando
estava ao nosso lado.
“Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o
corpo físico de que não mais necessita no outro lado.
“E é assim que, no mesmo instante em que dizemos: ‘já se foi’, no mais
além, outro alguém dirá feliz: ‘já está chegando!’.
“E chega ao destino levando consigo as aquisições feitas durante sua
estadia aqui na Terra.
“A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois
a natureza não dá saltos.
“Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até
que resolva desfazer-se do que julgar desnecessário.
“A vida é feita de partidas e chegadas. De idas e vindas.
“Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada.
“Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico; noutro
dia partimos daqui para o mundo espiritual, num constante ir e vir, como
viajantes da imortalidade, que é o que todos nós somos.”
Richard Simonetti, IN MEMORIAM. Viveu em Bauru, estado de São Paulo. Nasceu em
10 de outubro de 1935 e desencarnou em 3 de outubro de 2018. De família espírita,
participou do movimento desde os verdes anos, integrado no Centro Espírita Amor e
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Caridade, onde desenvolveu largo trabalho no campo doutrinário e filantrópico. Orador
e escritor espírita, teve mais de cinquenta obras publicadas.

...
Muito obrigada. Fiquemos agora com uma palestra em vídeo com nosso
irmão espírita, juiz de direito, tradutor, estudioso da Doutrina e
competente orador, Haroldo Dutra Dias, intitulada: Despertar de uma
nova consciência (37 min).
Que Jesus nos abençoe a todos.
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