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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 15/09/20 

Boa noite! “A Prece é um tipo de apelo, através do qual entramos em 

comunhão com Deus, Jesus e os Espíritos superiores, a fim de receber 

proteção e auxílio.” (texto retirado da FEB).  

Não nos esqueçamos dessa ferramenta divina, que é a oração. 

... 

Para nossa reflexão, extraímos excertos do lindo texto escrito por Vera 

Meira Bestene, intitulado:  

Voluntariado Espírita  

Fonte: https://espirito.org.br/artigos/voluntariado-espirita-3/ 

“Cada vez mais estamos conscientes de que estudar é preciso, 

trabalhar é necessário e amar ao próximo o menor caminho para 

chegar à Deus. 

[...] 

“O trabalho está alicerçado em princípios morais, principalmente no 

amor, e, por isto mesmo, ao lado da oração, é um dos maiores 

antídotos contra o mal, pois que corrige imperfeições e disciplina a 

vontade.  

“A ociosidade é a casa do demônio’ é a máxima popular que bem 

explica que quando nada se faz se faz muito mal, pois que aí estão o 

egoísmo, o pensamento deprimente, a negatividade e as tentações. 

[...] 

“Emmanuel, no livro Perante Jesus, nos fala do trabalho 

voluntariado, explicando–nos como nos chega a remuneração mais do 

que compensadora, por trabalharmos pelo simples prazer de servir, 

desinteressadamente. 

“Quando o trabalho se transforma em prazer de servir surge o ponto 

mais importante da remuneração espiritual: toda vez que a justiça 

divina nos procura no endereço exato para a execução da sentença que 

determinamos a nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, se nos 

encontra a serviço do próximo, manda a Justiça Divina que seja 

suspensa a execução, por tempo indeterminado. 

“Assim, podemos entender que todo mal que cometemos estamos nos 

sentenciando de forma a constituir dívida correspondente a que 
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estamos obrigados a pagar pela lei de causa e efeito. É dando que se 

recebe, nos ensinou Jesus. O que fazemos ao próximo volta com a 

mesma intensidade. 

“Sócrates já considerava que o bem e o mal nada mais eram que a 

sabedoria e a ignorância, pois que o ignorante concretiza o mal, porque 

não sabe que mais tarde será obrigado a quitá-lo, a ajustar contas.  

“Mas, como dissemos, quando se nos encontramos a serviço do 

próximo, a Justiça Divina manda que o pagamento seja suspenso.  

“Pedro, na sua Carta Universal (4.8) já profetizava: ‘Tende caridade 

para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados’. 

“A caridade e todo o bem que conseguirmos amealhar na vida presente 

serão descontados na dívida que contraímos no passado, seja nesta ou 

em existência anterior. No acerto de conta, quando forem colocar 

nossa conta na balança, certamente haverá a compensação de nossas 

ações caridosas e nossas dívidas diminuirão ou até desaparecerão, 

dependendo do crédito de amor que acumularmos. 

“O trabalho é alimento da alma e cumpre-nos observar que o trabalho 

desinteressado não é objeto de troca ou remuneração, de quaisquer 

espécies. Precisamos compreender que doar trabalho é doar amor, boa 

vontade, sem escolher a quem e muito menos julgando o merecimento 

deste ou daquele para quem está rendendo o trabalho. 

“As pessoas nem imaginam o bem que estão fazendo a si próprias 

quando se dedicam a realizar algum trabalho sem a respectiva 

recompensa financeira.  

“O Voluntariado é hoje uma verdadeira explosão, uma vez que está 

transformando hábitos, sobretudo quando realizado por jovens. É uma 

característica comum aos jovens a vontade de ajudar, de ser útil, de 

diminuir a dor alheia, praticando, assim, a solidariedade. O incentivo 

cabe a nós, mais velhos, exercê-lo. 

[...] 

“As maravilhosas obras beneméritas e de caridade erguem-se no 

planeta, materializando pensamentos de bondade. Todos somos 

chamados a produzir obras de trabalho desinteressado, aquele que é 

abnegado e exige a doação plena. 
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“Ao trabalho voluntariado, todos fomos chamados, basta parar para 

pensar que esta é a mais pura verdade. Entretanto, aos que deixaram 

passar a oportunidade, conclamamos agora: Venha compor esta fileira. 

Deixe as desculpas do ‘não tenho tempo’, ‘meus filhos são pequenos’, 

‘meu marido é sistemático’, ‘quando aposentar vou ajudar’, ‘minha 

família necessita de mim’.  

“Estas são apenas algumas das muitas desculpas usuais e corriqueiras 

daqueles que fogem, adiam a tarefa do auxílio. É necessário se 

conscientizar da responsabilidade que temos em relação ao próximo. 

A firmeza de propósitos, o espírito de altruísmo precisam ser ativados. 

O maior beneficiado é sempre quem auxilia.  

Emmanuel, no livro Pronto Socorro recomenda: 

 “Não te esqueças do tempo e auxilia agora. 

 “Lembremo-nos de quantos carregam para o túmulo a dor da 

 frustração, diante do bem que não conseguiram realizar.” 

[...] 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nossos 

irmãos Haroldo Dutra Dias e Divaldo Pereira Franco intitulada 

Espíritos revelam a loucura na transição planetária (50 min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


