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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 19/02/19
Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos!
Dando destaque aos recados da Casa, apenas lembraremos que
sempre contamos com doações de alimentos e roupas. Na semana
passada, pedimos calças de moletom masculinas, tamanhos P e M e
novamente pedimos hoje, pois seguem em falta.
A DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS é outra campanha permanente.
Tragam seus cupons nesta semana, pois dia 20, vários cupons
vencerão a validade. Não vamos perdê-los!
...
Para nossa reflexão de hoje, vou pedir licença ao Dr. Homero para
comentar uma boa palestra que ele fez na semana passada sobre um
capítulo do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier;
o capítulo 56 intitulado Renasce agora. Foi uma mensagem muito boa,
condizente com o iniciar um ano novo, que prenuncia recomeços em
nossas vidas.
Vou apenas pontuar o que ele falou, suas ideias, da maneira que as
entendi, para fixarmos bem as reflexões que ele trouxe de sua leitura
do capítulo e que compartilhou conosco. A palestrante Anete
Guimarães diz que quando ouvimos, aprendemos algo, se contarmos
para cinco pessoas, guardaremos esse conhecimento e ninguém o
tirará de nós. Vou começar contando para vocês.
Assim falou o Dr. Homero, estas são suas ideias repetidas em minhas
palavras agora:
Re-nascer, re-iniciar, re-começar. Cada dia é um dia novo, trazendo
muitas oportunidades para aprendizados. Recomeçar é fazer diferente,
é fazer melhor, claro!
Temos, então, a cada novo ano, 365 dias de novas oportunidades.
Vamos conservar do passado o que foi justo, belo e bom. Não vamos
guardar o que foi desamor, contrariedade, ressentimento, falta de
respeito. Não carreguemos o lixo, os detritos do passado.
Não percamos tempo com os “encantamentos”, porque eles nos
desviam do nosso trajeto com Jesus. Vamos aplicar, nós mesmos, a
fraternidade com o próximo.
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O trabalho do bem que não fazemos – e que somente a nós compete
– sobrecarrega nossos mentores e os amigos espirituais que nos
acompanham.
Aquilo que não fazemos acaba sobrando para alguém fazer. O Dr.
Homero aqui exemplificou que, se saímos de uma sala sem apagar a
luz, alguém terá esse trabalho; se comemos e não lavamos a louça,
alguém terá esse trabalho...
Da mesma forma, a nossa negligência moral sobrecarrega nossos
benfeitores espirituais.
...
Diariamente, somos testados com as ‘aflições’ que nos atingem por
serem parte de nossas lições aqui no Planeta. Exemplo: precisamos
falar com uma atendente da Vivo e ficamos aborrecidos, com muita
raiva!
Pronto, fomos reprovados na lição! Lição que era nossa oportunidade
de fazer uma prova e passar. Prova de paciência, de compreensão, o
que for.
Reprovamos? Então, a lição vai voltar! Cada situação de desafeto que
enfrentamos ou criamos, vamos reviver para reajustar aquela
desarmonia.
Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo, mas os preceitos
equivocados devemos quebrar! Exemplos de preceitos equivocados?
Nosso contador nos sugere fazer de uma forma; o advogado nos
aconselha a fazer o certo; mas nós insistimos em fazer do nosso jeito,
contrariando os conselhos que ouvimos.
...
Devemos desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem.
Desnovelar um novelo é desenrolar, vamos desenrolar todo o mal que
se anovelou em nós.
E o melhor antídoto contra aqueles que nos odeiam, contra os conflitos,
é a boa vontade, é desejar o bem daqueles que nos feriram.
Alguém nos magoou? Não revidemos! Trabalhemos nosso pensamento
desde o primeiro momento que sentimos a mágoa.
Nós não estamos no lugar errado! Nós estamos no lugar certo, aquele
que devemos estar!
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O renascer de novo é o renascimento do caráter, da moral, do novo
ser!
Vamos renascer agora em nossos propósitos. Mais vale auxiliar hoje
do que ser auxiliado depois.
...
Nós estamos num jogo, onde nós mesmos somos os vencedores ou
os perdedores!
“Não esqueçamos a assertiva do Mestre: ‘Aquele que não nascer de
novo não pode ver o Reino de Deus.”
A cada dia, podemos nascer de novo, iniciar uma nova proposta de
vida, mudar algum vício transformando-o em virtude.
365 dias por ano, Deus nos presenteia para promovermos nosso
renascimento. E como disse o Dr. Homero em sua bela palestra:
“O renascer de novo é o renascimento do caráter, da moral, do novo
ser!” Vamos pensar nisso!
...
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com o nosso irmão
Haroldo Dutra Dias, intitulada Descobrindo quem é você.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!
Muitas bênçãos a todos!
E desliguem seus celulares, por favor.

