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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 16/05/17
Boa noite! A paz de Jesus para todos! Façamos
constantemente o exercício da paz mental, da não
reclamação, da profunda e constante gratidão por tudo.
Ao levantar-se: “obrigada, meu Deus, por mais um dia de
vida; ao deitar-se, obrigada, meu Deus, por mais um dia
transcorrido em um país onde reina a paz”; ao sair e
retornar e ter a chance de novamente estar com seus
queridos, sejam familiares, amigos, colegas, “obrigada,
meu Deus, pela oportunidade de novamente estar aqui”;
ao olhar para os olhos do filho amado ou do companheiro
de jornada, “obrigada, meu Deus, por esta pessoa que
veio passar uma vida comigo e segue ao meu lado nesta
jornada”. São muitos os agradecimentos que assomam ao
coração, e por gratidão, devemos oferecer nossa oração
pela paz de nossos irmãos, todos os dias.
CAMPANHA DE DOAÇÃO de itens essenciais para o
funcionamento da rotina da Casa: café, leite, óleo e
fraldas geriátricas tamanho grande. Lembre-se de colocar
um item no carrinho do supermercado e sem onerar o
orçamento de sua família, você poderá ajudar muito o
LBR.
CAMPANHA DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DA PETIÇÃO
para que o governo estadual não mude as regras de
doação dos cupons fiscais. Continuem trazendo os cupons
fiscais, que são as notinhas de suas compras, pois este é
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um abençoado recurso para nossa Casa. E acesse o site,
se ainda não acessou:
http://www.notanaurna.minhasampa.org.br/, assine e
ajude a divulgar esta campanha entre seus amigos. Temos
até agosto para sensibilizar o governo a não mudar as
atuais regras.
Vou ler uma sinopse e o prólogo do livro PENSAMENTO E
VIDA, do autor espiritual Emmanuel, pelas mãos
abnegadas de nosso irmão Chico Xavier. Haroldo Dutra
Dias nos brinda com inúmeras passagens dessa obra
singela, em suas palestras, e estou certa de que só a
introdução, assinada pelo próprio Emmanuel, explicando
como a obra surgiu e para que ela já servia na Pátria
espiritual, antes de chegar às nossas mãos de encarnados,
vai nos tocar o coração para a ler ou reler, se alguém já
leu.
PENSAMENTO E VIDA tem apenas 125 páginas, 30
capítulos que são temas da vida. Programe-se para ler
apenas 4 páginas ao dia e em um mês já terá lido o livro
todo. Leia 8 páginas por dia e o terá lido em apenas 15
dias! Certamente, o bem recebido será muito maior do
que esse pequeno dispêndio de tempo. E, na sequência,
após ler, comece a estudar, que nada mais é do que ler as
ideias com reflexão, pensando em sua vida.
Autor: Francisco Cândido Xavier; Espírito: Emmanuel
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SINOPSE: Qual é a força do pensamento? O autor
espiritual, Emmanuel, esclarece sobre como os
pensamentos agem poderosamente modelando a vida.
Somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas
experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a
direção para a verdadeira felicidade. Emmanuel expõe
com simplicidade, por meio de ideias claras e inteligentes
e comparações baseadas no dia-a-dia, os efeitos que o
pensamento gera na intimidade de cada um de nós e no
mundo onde vivemos. Explica, ainda, a ligação das
emoções e pensamentos, evidenciando que o ser humano
tem a capacidade de gerenciá-los em benefício do
progresso.
PENSAMENTO E VIDA – Prefácio assinado por Emmanuel
diz assim:
“Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum
livro no plano espiritual, suscetível de ser adaptado às
necessidades da Terra.
“Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas
do espírito... Algo leve e rápido, que condensasse os
princípios superiores que nos orientam a rota...
“E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada, de
que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros
em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de
regeneração, entre a morte e o renascimento.
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“Anotações humildes que repontam do cérebro, como
flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo,
ao jardim que as recolhe, por nascerem da Bondade de
Deus, que conjuga o Sol e a gleba (o terreno para cultivo), a
fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e
a forma, a beleza e o perfume...
“Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo
do esforço humano, a nossa cartilha simples.
“Pensamento e vida, chamamos-lhe no mundo espiritual
e, sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos
irmãos de luta, temporariamente internados na esfera
física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso
pensamento cria a vida que procuramos, através do
reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos, um
dia, no curso dos milênios, com a Sabedoria Infinita e com
o Infinito Amor, que constituem o Pensamento e a Vida de
nosso Pai.”
Emmanuel, cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de
fevereiro de 1958.
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com
Haroldo Dutra Dias, intitulada As Três Revelações.
Em seguida, faremos uma oração para vibrar por todos
desta Casa bendita, e por todo o nosso Planeta, tão
necessitado de oração e pensamentos de paz.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus.

