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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 22/09/20 

Boa noite! Mantenhamos nosso coração em prece, pelo Planeta, por 

todos os irmãos, incluindo os animaizinhos vítimas das queimadas, no 

Pantanal, na Califórnia, no Oregon (EUA). 

 “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. Sua ação será tanto maior quanto mais 

 sincera e fervorosa for.” (texto retirado da FEB).  

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

... 

Para nossa reflexão, extraímos texto relevante das páginas da FEB – 

Federação Espírita Brasileira, que novamente vem falar de suicídio, 

porque: 

 “Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio, pelo 

 esclarecimento, é dever nosso. 

 “O mês de setembro (setembro amarelo) é dedicado 

 mundialmente ao movimento de conscientização sobre o suicídio 

 e a reflexão sobre o valor da vida.”  

A seguir, a FEB apresenta um livreto com apenas 54 páginas, contendo 

algumas mensagens de Yvonne do Amaral Pereira, que traz palavras 

de esclarecimento, coragem e fé, incentivando a viver bem. 

Páginas, ricas, gostosas de se ler, cujo link escrevi na cópia da capa do 

livreto, à frente do nosso Centro Espírita. Se se interessarem, passem 

por lá e anotem o endereço da FEB ou acessem a página do LBR, na 

aba Centro Espírita, e encontrarão o link da FEB, na aba Tribunas das 

terças-feiras. 

Vou ler para vocês um trecho e tomara que vocês fiquem com vontade 

de ler o restante. 

O MELHOR É VIVER - Yvonne do Amaral Pereira 

– FEB – Conselho Federativo Nacional – baixar livreto em pdf: 

http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/09/SETEMBRO-AMARELO-

MENSAGENS-YVONNE-PEREIRA-FEDERATIVAS.pdf 

 

PARTE 1 

“Muitos são os desafios da vida. Eu, especialmente, trouxe um grande 

desafio recorrente de passadas experiências, de emoções e conflitos. 
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“Quando o meu ser se deparou com o impulso da repetição do erro, fui 

direcionada a vencer o inimigo que albergara em meu íntimo. Das 

guerras do ser, as mais difíceis de ultrapassar são aquelas que pulsam 

dentro de nós. 

“Tive a força dos bons amigos para enfrentar os meus terríveis 

desafios. 

“O incansável combate de cada dia foi a receita para concluir meu 

tempo e minhas tarefas, sem fugir da vida. 

“O suicídio, irmãos, ainda hoje é desafio pungente em muitos na Terra. 

Os caráteres enfraquecidos pelas faltas morais acumuladas não 

facilitam o enfrentamento, ao contrário, empurram aqueles que sofrem 

aos abismos dos fracassos. 

“Somos todos filhos do Pai em desalento. Precisamos alcançar as 

potências mentais e espirituais para crescer no bem, na estabilidade 

moral. 

“Caminhei rodeada da mediunidade como forte escudo às percepções 

sentimentais desequilibradas, que mais e mais me apontavam para 

refazer esse ato impensado e reprovável aos olhos da Justiça Divina. 

“Se pudermos entender que o desafio do suicídio é de grande 

importância, seremos mais uma força de solução para a humanidade 

de hoje, como a de ontem, ainda sob desorientação. 

“Formar juntos uma barreira de oposição à ideia do suicídio, pelo 

esclarecimento, é dever nosso. 

PARTE 2 

“No mundo atual, certa epidemia suicida se associa às naturais 

tribulações; são muitos os contaminados a serem atendidos pelo 

socorro que falávamos anteriormente. 

“Toda vez que somos constituídos de mais força pela espiritualidade 

amiga, devemos sim oferecer de nós. Cuidar de cada um, para que 

veja em suas aflições uma solução, que não se encontre perdido. 

“Aqueles que estão com o impulso desta natureza são irmãos que 

podem e devem ser sarados desta aflição de descontrole da vontade. 

A doença da desordem de pensamento e da sensação de abandono 

origina os sintomas e as patologias dessa epidemia. 
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“Olhem com cuidado, vejam com o coração. A receita de cada ação não 

deve partir da vontade dispersa, mas da consciência crística, que está 

disponível também no Espiritismo. 

“O esclarecimento que nossos irmãos esperam, para a recuperação da 

mente desequilibrada, demanda trabalho. Este trabalho é preciso que 

se faça. 

“Não é preciso aguardar um momento futuro, já se faz tardia a 

necessidade de ação. Por exemplo, muitos pregam aquilo que julgam 

atender à propagação de suas correntes religiosas, sem se perceber 

que a maior divulgação, e aquela esperada por Deus, é a renovação da 

humanidade, é torná-la sadia, suportada pela moral do Cristo.” 

 “Algumas palavras que da boca saem são fracas, pois muitas 

 vezes não ecoam do coração.” 

... 

E, por fim, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 

V., nos diz: 

 “A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a 

 vida terrestre e a confiança no futuro dão ao Espírito uma 

 serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o 

 suicídio.”  

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso 

irmão Simão Pedro, intitulada Transição Planetária. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 

 


