RECADOS DA TERÇA-FEIRA 07/02/17
Boa noite! A paz de Jesus para todos! Para novamente
falar da importância dos nossos pensamentos, vou citar
Haroldo

Dutra

Dias,

a

quem

estava

ouvindo

recentemente. “O mundo exterior não determina o
mundo íntimo. É o mundo íntimo que determina o
mundo exterior. Assim, não é vida e pensamento. É
pensamento e vida! Tal qual sentimos, tal qual
pensamos, tal será a nossa vida!”. Pensamento não
pode ficar no piloto automático, no mundo das
preocupações, temos que dirigi-lo para o Bem, para a
paz.
Pedimos paciência pela organização do CE, que ainda
está voltada para a pintura do local e logo voltaremos
ao normal.
Avisos: o Evangelho no Lar, momento de oração
conduzido aqui na Casa pelos irmãos José Roberto,
Maria José e Inez, está retornando: aos sábados, às 9h
da manhã e todos estão convidados.
E aos participantes do grupo fechado das 5ªs. feiras, o
reinício será nesta 5ª. feira às 20h. Chegar alguns
minutos antes e acalmar o espírito do burburinho
externo é uma bênção.
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CAMPANHAS DE DOAÇÕES
Estamos entrando fevereiro, praticamente ano novo
iniciando agora, então, explicarei sobre a campanha
permanente de doações. Trata-se de receber itens
essenciais para o funcionamento da rotina da Casa, que
são: café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho
grande. Este Lar Bom Repouso tem mais de 100
moradores que necessitam dos mesmos itens, que
usamos em nosso lar. Assim, se puder, forme o hábito
de comprar um item que caiba no seu bolso, quando
for ao supermercado, e traga na 3ª. feira. Todos
fazendo isto, a Casa sempre terá esses produtos para
uso no seu dia-a-dia.
Na campanha dos cupons fiscais, recebemos a doação
das notinhas que o caixa lhe pergunta se quer CPF na
nota, no momento de pagar por suas compras.
Responda que não, porque vai doar seu cupom para o
Lar Bom Repouso. E lembre-se de tazê-los quando vier
ao CE.
ANO NOVO é um bom momento de explicar como
funciona

nossa

Casa

Espírita,

eminentemente

Kardecista.
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A Doutrina Espírita tem um tríplice aspecto. É filosofia,
pois nos leva a pensar nos porquês da vida e no destino
do homem, cuja existência imortal de seu Espírito o faz
modificar-se. É ciência, já que não aceita suposições
que não estejam baseadas em fatos concretos e
sensatos, desprezando a fé cega e valorizando o
aprendizado e a autoanálise constantes. E, por fim, é
religião, levando-nos a crer verdadeiramente em Deus,
inteligência suprema, causa primária de todas as
coisas. Crença essa alicerçada nos dois primeiros
aspectos citados.
Por tudo isso, as pessoas que buscam o amparo
espiritual da Doutrina Espírita precisam compreender a
abrangência de seu conteúdo. O centro espírita, não
importa como esteja estruturado, faz muito pelos
necessitados de auxílio.
Allan Kardec definiu que a obsessão é uma doença
espiritual, sendo “a influência persistente de um mau
Espírito

sobre

outro

ser”.

Persistente,

disse

o

codificador da Doutrina. E essa persistência só poderá
ser

quebrada

obsidiado,

através

da

paralelamente

modificação
à

moral

orientação

do
e

encaminhamento do obsessor, pelos Espíritos amigos.
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Assim, o principal papel do centro espírita é o de
orientar o homem moralmente, ajudando-o a corrigir
suas imperfeições, e afastar e esclarecer o Espírito
influenciador, dando-lhe um novo caminho.
Cada casa espírita poderá adaptar as formas de
atendimento de acordo com suas possibilidades físicas
(lugar) e espirituais (capacitação dos atendentes e
médiuns). Porém, deve manter vigilância para que não
distorça as diretrizes básicas orientadas por Kardec.
O tratamento espiritual presencial acontece, em nosso
Centro Espírita, com os passes, com a água fluidificada,
com o ouvido atento nas lições recebidas nas palestras
que trazemos, para nossa renovação do saber, e
enquanto mantemos nosso pensamento em Jesus, em
oração, e estamos sentadinhos nessas cadeiras, os
Espíritos amigos, mentores desta Casa bendita, estão
nos tratando exatamente naquilo que precisamos.
Física

ou

emocionalmente.

E

o

irmãozinho

desencarnado, que porventura nos acompanhou a
semana toda, sentindo-se perdido, com a nossa vinda
aqui poderá ser ajudado pelos Espíritos amigos e,
finalmente, ser esclarecido e encaminhado à Pátria
espiritual.
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Para fortalecer o tratamento recebido aqui, podemos
acrescentar que as seguintes práticas nos ajudam a
alcançar o que temos pedido a Jesus:
- Prece diária ao acordar e adormecer
- Evangelho Semanal no Lar
- Leitura Edificante
- Prática da Solidariedade
Os tratamentos ajudam a todos a cada vez que vimos
à Casa, não importa se por uma única vez ou
frequentemente, basta estarmos sentados aqui e com
o pensamento em sintonia com o Alto. Mas certamente,
os Espíritos amigos estão nos observando, verificando
nossa assiduidade, que denota esforço por aqui chegar
e crença em que aqui encontramos forças para nos
modificar.
E a partir de nossa vinda ao ambiente deles, quanto
maior o empenho para incorporarmos atividades
"espiritualmente mais saudáveis" em nossa rotina,
melhor será o resultado final do tratamento.
O envolvimento com o trabalho na caridade é de suma
importância para respaldar o processo que foi iniciado
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com o tratamento espiritual, pois mostra que estamos
aprendendo e modificando.
É possível que o caminho que nos trouxe aqui, para o
contato com os conhecimentos espirituais, seja a dor,
mas não paremos quando esta cessar, continuemos,
caminhemos um pouco mais e descubramos um novo
significado para nossa vida, porque quando isso
acontecer,

estaremos

tratando

nossa

alma

e

conquistando a verdadeira felicidade.
A maior cota de responsabilidade pela realização do
tratamento espiritual é dos espíritos, a equipe de
trabalho espiritual é composta por espíritos de diversos
graus de evolução e formação, cada um realizando sua
atividade com muito amor e dedicação. Na maioria dos
casos, nosso protetor espiritual também participa
ativamente, auxiliando no planejamento e estudo do
caso do seu protegido. Lembram que Deus deu a cada
um de nós um mentor, um anjo, um guia, não importa
o nome que quisermos dar?
Nós, encarnados, também participamos do tratamento,
na doação de fluidos, mantendo nossos corações
sintonizados com Jesus.
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O tempo de resposta para o tratamento é muito variado
e está ligado à nossa reforma moral, à nossa
assiduidade,

ao

nosso

engajamento

no

trabalho

voluntário da caridade.
Se nos esforçarmos por nos melhorarmos através da
reeducação

espiritual,

então,

cedo

ou

tarde,

aparecerão resultados positivos, talvez não da forma
esperada,

mas

certamente,

trazendo

sensações

positivas para nós e todos aqueles que estão à nossa
volta.
Não praticar o mal ao próximo, de forma alguma, nem
em pensamento, pelo contrário, manter o pensamento
na paz, no Bem.
Oração,

Resignação,

Vigilância,

não

duvidar

da

bondade do Pai Criador, aceitar os seus desafios e
seguir em paz o caminho de luz que nos aguarda. A
vitória sempre espera aquele que confia e trabalha na
senda do bem, pois o real objetivo do tratamento
espiritual é a reforma interior, a reeducação do espírito
para curar sua alma.
Texto adaptado da leitura/fonte extraída de: Grupo
PAS e Espiritualize-se (Espiritualidade na web).
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Muito obrigada, fiquem com a 1ª. parte da palestra em
vídeo, de nosso irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada
‘As Bem Aventuranças’. Na próxima semana, teremos
a 2ª. e última parte.
Na

sequência,

faremos

uma

oração

por

tantos

necessitados.
Que Jesus nos abençoe.
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