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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 24/11/20 

Boa noite! Sigamos em oração por todos os nossos irmãos no planeta. 

Que sejamos um polo de ajuda para os Espíritos que trabalham aqui 

entre nós. 

... 

Para nossa motivação de leitura, com vistas ao nosso crescimento, 

trouxemos uma pequena lista de certas obras, dentre tantas, de nosso 

irmão Emmanuel, Espírito espírita que nos enviou muita informação 

pelas mãos benditas de Chico Xavier. 

Conhecemos Emmanuel por histórias que nos falam de sua austeridade 

com a disciplina do irmão Chico Xavier, mas existiu também o 

Emmanuel consolador, como vemos nas próprias palavras de Chico:   

abre aspas 

 "[...] sinto constantemente a presença desse amigo invisível que, 

 dirigindo as minhas atividades mediúnicas, está sempre ao 

 nosso lado, em todas as horas difíceis, ajudando-nos a 

 raciocinar melhor,  no caminho da existência terrestre.  

 A sua promessa de colaborar na difusão da consoladora 

 Doutrina dos Espíritos tem sido cumprida integralmente.”  

 [...] "Muitas vezes, quando me coloco em relação com as 

 lembranças de minhas vidas passadas e quando sensações 

 angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a palavra amiga 

 e confortadora. Emmanuel leva-me, então, às eras mortas e 

 explica-me os  grandes e pequenos porquês das  atribulações de 

 cada instante.  Recebo, invariavelmente, com a sua assistência, 

 um conforto indescritível, e assim é que renovo minhas 

 energias para a tarefa espinhosa da mediunidade, em que 

 somos ainda tão incompreendidos." 

Podemos ter um melhor conhecimento de Emmanuel por intermédio 

dos livros que constituem verdadeiras obras primas de literatura 

mediúnica e histórica. 

Paulo e Estevão é uma obra de destaque, segundo Herculano Pires, 

que, justificaria, por si só, a missão mediúnica de Francisco Cândido 

Xavier, tal o valor da obra. 
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Há livros que nos ajudam a entender o nascimento do Cristianismo 

Primitivo e, depois, a sua gradual adulteração. Assim, nessa linha 

histórica temos: 

1. Paulo e Estevão 

2. Há Dois Mil Anos 

3. Cinquenta Anos Depois 

4. Ave, Cristo!  

e 

5. Renúncia 

Livros que nos trazem pérolas de reflexão para nossas aflições do dia 

a dia, podemos encontrar na Coleção Fonte Viva, que aborda temas 

variados com base no Evangelho. Cada obra é composta de 180 

pequenos capítulos de reflexão: 

1. Caminho, Verdade e Vida 

2. Vinha de Luz 

3. Fonte Viva 

e 

4. Pão Nosso 

Este último livrinho, Pão Nosso, foi escolhido, em 2015, como o livro 

cristão do ano, nos Estados Unidos, tendo ganhado medalha de bronze 

após uma seleção por críticos e especialistas, que analisaram 

publicações literárias com ênfase em religião, consolo e esperança. 

Há muitos mais títulos desse dedicado espírito de luz, todos de 

psicografia de Chico Xavier, mas se nos interessarmos em ler apenas 

estes, já estaremos nos enriquecendo enormemente. 

Assim, fica novamente nossa sugestão para a preparação de nosso final 

e começo de ano, regado a leituras edificantes.  

Na semana passada, trouxe os títulos da coleção de André Luiz e hoje, 

alguns títulos de Emmanuel. Dois autores excepcionais, que, após a 

leitura da obra básica de Allan Kardec, podem ser os próximos da nossa 

lista particular. 

Aproveitemos a aproximação do final de ano e nos planejemos para ler 

os livros, e também presentear os amigos, podendo ser compradas as 
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coleções lindamente reunidas em kits ou livros individuais, escolhendo 

pelos títulos. 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso 

irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada O Desejo e o Destino (56 min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


