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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 17/11/20
Boa noite! O que é a prece? A prece é uma projeção do pensamento,
com a intenção de estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade
dependerá do teor vibratório de quem ora, e nisto reside o seu poder
e o seu alcance, pois nesta relação fluídica o homem atrai para si a
ajuda dos Espíritos Superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Por
que pensamentos? Porque são a origem da quase totalidade de nossas
ações. (Primeiro pensamos depois agimos).
Fonte: https://espirito.org.br/palestras/prece/
...
Para nossa reflexão, trouxemos uma reunião de textos de nosso irmão
André Luiz, Espírito espírita que nos enviou tanta informação. Em sua
última encarnação, viveu como um médico sanitarista no Rio de
Janeiro; desencarnado, passou 8 anos no umbral, até ser acolhido,
progredir e aprender ao ponto de poder nos trazer informações valiosas
pela psicografia segura das mãos benditas de Chico Xavier.
Ler a obra de André Luiz é trilhar o ensino básico, o ensino médio e
fazer uma faculdade de como é o mundo espiritual!
Quer saber como será sua vida quando você se for daqui do planeta?
Leia as obras de André Luiz!
A coleção de seus livros se chama “A vida no mundo espiritual” e se
compõe de 13 livros:
1. Nosso Lar
2. Os Mensageiros
3. Missionários Da Luz
4. Obreiros Da Vida Eterna
5. No Mundo Maior
6. Libertação
7. Entre A Terra E O Céu
8. Nos Domínios Da Mediunidade
9. Ação E Reação
10. Evolução Em Dois Mundos
11. Mecanismos Da Mediunidade
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12. Sexo E Destino
13. E A Vida Continua
Aproveite o final de ano, quando parece sobrar um tempinho a mais,
para ler os livros, e até presentear os amigos com essa leitura
interessante.
...
E em algumas mensagens, diz o irmão:
“Não estrague o seu dia.
“A sua irritação não solucionará problema algum.
“As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas.
“Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo
conseguirá realizar.
“O seu mau humor não modifica a vida.
“A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os
maus...
“A sua tristeza não iluminará os caminhos.
“O seu desânimo não edificará a ninguém.
“As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em
benefício da sua própria felicidade.
“As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão
nos outros um só grama de simpatia por você.
“Não estrague o seu dia...
“Aprenda, com a Sabedoria Divina, a desculpar infinitamente,
construindo e reconstruindo sempre para o Infinito Bem.”
André Luiz
...
Viver com alegria
“Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a
fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Não cultive
desafetos, recordando que a aversão por determinada criatura é, quase
sempre, o resultado da aversão que lhe impuseste. Aprenda a
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desculpar infinitamente para que os seus erros, à frente dos outros,
sejam esquecidos e perdoados.”
André Luiz
...
Tranquilidade
“Comece o dia na luz da oração.
“O amor de Deus nunca falha.
“Aceite qualquer dificuldade sem discutir.
Hoje é o tempo de fazer o melhor.
“Trabalhe com alegria.
O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro
maciço, é um cadáver que pensa.
“Faça o bem quanto possa.
“Cada criatura transita entre as próprias criações.
Valorize os minutos.
“Tudo volta, com exceção da hora perdida.
“Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações.
“Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio.
“Estime a simplicidade.
“O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte.
“Perdoe sem condições.
“Irritar-se é o melhor processo de perder.
“Use a gentileza, mas, de modo especial, dentro da sua própria casa.
“Experimente atender aos familiares como você trata as visitas.
“Em favor de sua paz, conserve a fidelidade a si mesmo.
“Lembre-se que no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante
dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de
Deus.”
André Luiz
...
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“Quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade,
procurando imobilizar-te os braços e o coração, persevera com Jesus
mais um pouco e prossegue auxiliando aos outros, agindo e servindo
como puderes, porque o Divino Médico jamais nos recebe as rogativas
em vão.”
André Luiz
...
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo veiculada pela
webTV Mansão do Caminho, com nosso irmão Divaldo Pereira Franco,
intitulada Falando sobre Bezerra de Menezes (55 min.).
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

