RECADOS DA TERÇA-FEIRA 28/11/17
Boa noite! A paz de Jesus para todo o nosso Planeta.
CAMPANHA PERMANENTE DE DOAÇÕES: a Casa necessita receber itens
essenciais para o funcionamento de sua rotina, que são: café, leite, óleo e
fraldas geriátricas tamanho grande. Com mais de 100 moradores que
necessitam dos mesmos itens, que usamos em nosso lar, se puderem,
criem o hábito de trazer um item na 3ª. feira. Todos fazendo isto, a Casa
sempre terá esses produtos para uso no seu dia-a-dia.
DOAÇÃO DO CUPOM FISCAL: neste mês de dezembro, teremos compras
de Natal, não se esqueçam de dizer ao caixa para não colocar seu CPF na
nota e tragam os cupons a cada semana. Com isto em mente, os cupons
doados das compras de Natal poderão gerar importantes recursos para
este Lar.
Queremos agradecer pela nossa última FESTA DA PIZZA deste ano.
Queremos agradecer pela sua presença, pela divulgação feita, pelos
convites que fizeram a seus amigos. A noite foi divertida, animada com o
cover do Elvis Presley.
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Na impossibilidade de falar de todas as obras desse nosso benfeitor
espiritual, hoje, falo da obra PENSAMENTO E VIDA, em que Emmanuel nos
fala da importância de vigiarmos nossos pensamentos, para que
construamos nossa vida de forma plena. Pensamento tem força criadora.
A mente é o espelho da vida em toda parte.
Qual é a força do pensamento? O autor espiritual esclarece como os
pensamentos agem poderosamente modelando a nossa vida.
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, no íntimo de cada um e no mundo onde vivemos. Explica,
ainda, a ligação das emoções com os pensamentos, evidenciando que o
ser humano tem a capacidade de gerenciá-los em benefício do progresso.
Educação, prosperidade, saúde, morte, vocação, amor e família são temas
abordados no livro, por meio de mensagens que mostram a importância
da vigilância sobre o pensamento, essa força criadora da qual ainda
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estamos longe de descobrir todas as suas possibilidades e o seu real
alcance.
Diante de tanto que poderíamos falar para lembrá-los da importância de
sermos senhores de nossos pensamentos, resolvemos ler o segundo
capítulo da referida obra, Pensamento e Vida.
Intitula-se Vontade.
“Comparemos a mente humana — espelho vivo da consciência lúcida — a
um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço.
“Aí possuímos o Departamento do Desejo, em que operam os propósitos e
as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho; o Departamento da
Inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura; o
Departamento da Imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da
sensibilidade; o Departamento da Memória, arquivando as súmulas da
experiência, e outros, ainda, que definem os investimentos da alma.
“Acima de todos eles, porém, surge o Gabinete da Vontade.
“A Vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os
setores da ação mental.
“A Divina Providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da
laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do
instinto.
“Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de
todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento.
“A eletricidade é energia dinâmica.
“O magnetismo é energia estática.
“O pensamento é força eletromagnética.
“Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as
manifestações da Vida Universal, criando gravitação e afinidade,
assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma, que servem
à romagem do Espírito para as Metas Supremas traçadas pelo Plano Divino.
“A Vontade, contudo, é o impacto determinante.
“Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia
da máquina.
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“O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade
de reflexão que lhe é própria; no entanto, na Vontade, temos o controle
que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam
os problemas do destino.
“Sem ela, o Desejo pode comprar, ao engano, aflitivos séculos de
reparação e sofrimento; a Inteligência pode aprisionar-se na enxovia da
criminalidade; a Imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra; e
a Memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a
destinação que a Natureza lhe assinala, pode cair em deplorável
relaxamento.
“Só a Vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do
espírito.
“Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate
da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei
inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que
administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem.”
Interpretando nosso benfeitor, ele quer dizer que a Vontade não pode
impedir o pensamento, quando se trata dos relacionamentos, porque a
sintonia é lei intocável, na sintonia atraímos este ou aquele, mas a
Vontade pode impor a disciplina sobre o pensamento, os sentimentos e
as emoções, de modo a mantê-los ligados à corrente do Bem.
...
Há outras obras grandiosas de Emmanuel com nosso querido Chico Xavier.
Procurem em livrarias, sebos ou na internet e encontrarão nessa leitura os
caminhos para sofrer menos nessa nossa jornada terrestre.
VAMOS LER KARDEC, VAMOS LER EMMANUEL! Estaremos em boas mãos
para aprender a minorar as dores que sentimos ou assistimos ao nosso
redor.
E lembrem-se da programação de leitura que sugerimos: leiam apenas 8
páginas ao dia e milagres acontecerão, pois em um ano, estaremos uma
pessoa diferente, graças aos ensinamentos que, homeopaticamente,
passarão a entrar em nosso íntimo!
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo intitulada A Caminho
da Luz, com nosso irmão Haroldo Dutra Dias, inspirada na obra de
Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Muito obrigada, fiquemos com
Jesus.
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