RECADOS DA TERÇA-FEIRA 30/10/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
NOITE DA PIZZA – dia 10 de novembro
Voltamos a lembrar que no dia 10 de novembro, sábado, teremos a Noite
da Pizza aqui no Lar Bom Repouso.
Pedimos que divulgue entre seus amigos e familiares, já que a festa não
só é um gostoso momento de descontrair e encontrar muitos dos que aqui
se cruzam e não podem prolongar a conversação; mas é também, e acima
de tudo, um evento de arrecadação de fundos para a Casa. Gostosas
pizzas, divertidas rodadas de bingo, com presentes que alegram esse
momento de confraternização entre amigos. Assim, não se esqueça de sair
convidando e anote em sua agenda:
Noite da Pizza, dia 10 de novembro, sábado, às 19h30, aqui no salão de
festas do Lar Bom Repouso.
...
Para nossa reflexão da noite, trouxe uma mensagem de autor
desconhecido, retirada do site da internet chamado ‘Mensagem Espírita’,
elaborada pela redação do Momento Espírita e que se chama:
A inigualável palavra de Jesus.
“É sempre importante lembrarmos das palavras de Jesus.
“A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre,
em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual.
“Erguendo-a, vemos o milagre do pão que, pela fraternidade, em nós se
transforma, na boca faminta, em felicidade para nós mesmos.
“Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte
nos semelhantes em simpatia a nosso favor.
“Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a
bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro
aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por
bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada.
***
“Geme a Terra, sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos...
“Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhoam a
experiência.
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“E assim como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inefável de
Jesus sobre nós, para crescer e multiplicar-se.
“Levantemos, cada hora, essa Luz Sublime para reerguer os que caem,
fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar os que
padecem.
“O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam.
“Seja a nossa presença junto aos outros algo do Senhor Jesus, inspirando
alegria e segurança.
“Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado, e quem
se refere a tempo diz oportunidade de ajudar para ser ajudado; de suportar
para ser suportado; de balsamizar as feridas alheias, para que as próprias
feridas encontrem remédio; e de sacrificar-se pela vitória do bem, para
que o bem nos conduza à definitiva libertação.
“Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre,
repetindo com Ele, em nossas proveitosas dificuldades de cada dia: Pai
nosso, seja feita a vossa vontade, assim na Terra como nos Céus.
***
“Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos lábios daqueles que
falam.
“Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos ouvidos daqueles que
ouvem as mensagens.
“Ante a lembrança do Mestre, pensemos nas nossas escolhas de vida.
“Reflitamos se estamos escolhendo o caminho mais confortável, ou se já
optamos pelo caminho mais seguro e certo (a porta larga ou a porta
estreita).
“A palavra de Jesus nos orienta com clareza. Ouçamos todos os que
tenhamos ouvidos de ouvir.
“Em algum momento, todos teremos que despertar para o bem, e nada
melhor do que despertar ao som dos ensinos desse Amigo tão querido e
zeloso, que é Jesus.
“Esqueçamos os fanatismos religiosos. Esqueçamos dogmas e mistérios.
“Lembremos apenas das lições do Mestre, que nos apontam o amor como
solução, como sentido para a vida.
“Toda palavra de Jesus poderá ser resumida em apenas uma: amor.
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“Amemos e estaremos no mais seguro dos caminhos para a felicidade.”
https://www.mensagemespirita.com.br/mensagem-em-video/334/ainigualavel-palavra-de-jesus
...
Muito obrigada. Fiquemos agora com uma palestra em vídeo com nosso
irmão Divaldo Pereira Franco, intitulada O Ego (30 min).
Que Jesus nos abençoe a todos.
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