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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 15/08/17
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
Sempre estou a lembrá-los que a Casa mantém uma CAMPANHA
PERMANENTE para a doação de itens essenciais ao seu dia-a-dia, que são:
café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho grande. Temos mais de 100
moradores e estes itens são de alto consumo, então, ao repetir sobre essa
necessidade, estamos contando com sua ajuda.
A CAMPANHA de doação de cupons fiscais segue inalterada até dezembro,
assim, pedimos que continuem trazendo seus cupons fiscais, que geram
importante recurso para as despesas da Casa. Cupons sem o seu CPF, sem
CNPJ.
Já estamos na metade do período da FESTA ITALIANA, um absoluto
sucesso! Já se foram 2 finais de semana e teremos apenas mais 2 finais
de semana. Você que ainda não foi, que ainda não convidou seus amigos,
corra para fazê-lo! A festa está transcorrendo na mais perfeita harmonia,
graças aos esforços de cada voluntário, a quem a Casa, em nome de sua
Direção, agradece imensamente pelo valoroso trabalho, envolvido em
muita paz e amor. Agradecimentos também a todos aqueles que já foram
prestigiar nossa comida, que já levaram seus amigos.
Sem todos vocês, o sucesso da festa não seria o mesmo. Olhem os
excelentes resultados afixados lá fora.
Pedimos que sigam convidando os seus amigos, colegas de trabalho e
familiares. É uma festa para comer bem e passar horas agradáveis com
amigos, TODOS OS SÁBADOS E DOMINGOS DE AGOSTO, DAS 19 ÀS 23H.

Vou ler um texto de nosso irmão Antônio Carlos Navarro, Dirigente do
Centro Espírita Francisco Cândido Xavier em São José do Rio Preto, SP,
estudioso, palestrante e editor de inúmeros textos de conteúdo espírita. O
texto fala sobre a importância da prece em nossas vidas e se intitula Um
Efeito da Prece.
“Um bom tempo atrás, no último quartel do século passado, vivenciamos
uma experiência no campo da prece, que até hoje se faz presente em nossa
memória.
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“Depois de uma semana em viagem profissional, nos preparávamos para
o retorno, juntamente com dois companheiros. Carregávamos uma
caminhonete com todos os aparatos e equipamentos necessários à
atividade desenvolvida, quando ouvimos, no íntimo da alma, uma
solicitação para que entrássemos em prece.
“A princípio, não compreendemos a necessidade da indicação, mas,
aquietamo-nos, entrando em estado de prece, concomitantemente ao
trabalho a ser realizado.
“Terminada a carga, e tendo engatado uma carreta à caminhonete,
iniciamos a viagem de retorno.
“Um veículo grande, com peso na traseira e arrastando uma carreta, deixa
o volante leve e, por isso, difícil de ser controlado, exigindo muita atenção
e perícia.
“Depois de algumas dezenas de quilômetros percorridos, um dos pneus
estourou, eliminando toda a estabilidade do veículo, colocando-nos em
risco iminente. Com muito esforço e concentração, nosso companheiro
motorista controlou o veículo, parando-o no acostamento.
“Foi um susto enorme, com alta carga emocional em jogo, e que exigiu
muitos minutos para a recuperação dos sentidos.
“Meditando a respeito, ao retomarmos a viagem, é que ligamos uma coisa
à outra. A prece indicada era no sentido de nos proteger de consequências
mais graves.
“Aprendemos com a Doutrina Espírita tudo sobre a prece e seus efeitos.
Como fazê-la, em que condições, que tipos de preces, sua eficácia...
“É só pesquisar, seja em O Livro dos Espíritos, seja no Evangelho Segundo
o Espiritismo, ou em O Livro dos Médiuns, entre outras obras doutrinárias,
e conheceremos mais sobre o assunto.
“Nosso Senhor Jesus Cristo, em Seu Evangelho, preconiza a prece, depois
da vigilância mental, orientando-nos a fazê-la também pelos nossos
inimigos e por aqueles que nos perseguem e caluniam.
“Ora, se o próprio Cristo a indica, tendo inclusive ensinado o Pai Nosso
como modelo maior, é porque a prece produz efeito, e efeito benéfico,
portanto, em sintonia com a Lei de Amor. E o Amor haverá sempre de
diminuir as consequências do mal, e até eliminá-lo totalmente.
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“Aquela experiência comprovou isso e desde então, intensificamos o
esforço para manter o estado mental positivo, no esforço contínuo para
nos vincularmos aos Bons Espíritos, que sempre são atraídos pela prece
sincera, ora louvando, ora pedindo, mas sempre agradecendo. E só temos
colhido bons resultados, sempre encontrando forças para enfrentarmos as
provas e expiações inerentes à nossa reencarnação.
“Aquela ocorrência era inevitável, mesmo porque, se fomos “avisados”, é
porque estava programada. Não conseguimos identificar o que aconteceria
de mais grave se não tivéssemos orado, mas com a mais absoluta certeza
íntima, podemos afirmar que o resultado seria muito triste.
“Fazer a prece foi, portanto, o suficiente para conquistar o mérito
necessário para evitarmos o mal maior. E foi com muito pouco esforço que
a fizemos.
“Hoje estamos convencidos de que se somarmos ações no bem, à prece,
conforme aprendemos com a Doutrina Espírita, tornando nosso
comportamento um estado de prece contínua (porque toda ação começa
no pensamento que a impulsiona), modificaremos rapidamente nossas
vidas para melhor, em suas múltiplas possibilidades.
“Pensemos nisso.” Valorizemos mais o ato da prece. Quando nos
aborrecermos, antes de sair, falar com alguém ou fazer um trabalho,
façamos uma prece, pequenina, curta, mas salvadora, se tivermos a real
intenção de pedir ajuda a Jesus, para mudar nossa sintonia!

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo intitulada Os Poderes
da Mente, com Sueli Caldas Schubert.
E a seguir, faremos uma oração pelo nosso planeta, pela paz.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus.

