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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 15/12/20
Boa noite! Paremos uma vez por dia para orarmos por todos no
Planeta. Que tal às 18h? Desta forma, criaremos uma corrente do Bem,
que envolverá a todos e ajudará os Espíritos de Luz em seus trabalhos
aqui na crosta.
Hoje é nossa última sessão pública das terças-feiras e retornaremos
no dia 2 de fevereiro. As atividades de 5as. feiras irão até 17 de
dezembro e retornarão dia 4 de fevereiro.
...
Mês de Natal, mês esperado como sendo aquele que tem a festa mais
linda do ano. E qual é o kit Covid-19, neste caso tão especial?
- usar máscara durante todo o tempo em que estiver em ambiente
fechado, com pessoas que não sejam do seu núcleo íntimo, ou seja,
aqueles que não moram com você!
- respeitar o distanciamento social: muita gente, erroneamente, acha
que se juntar com amigos em eventos sociais é seguro. => NÃO É! A
quase totalidade dos novos casos que estamos vendo estão vindo de
situações desse tipo!
- evitar sair às compras com aglomeração! este é um ano especial:
prefira pagar mais e estar num lugar com menos pessoas, com
distanciamento social adequado, se quiser ir comprar um presente!
- após eventos com aglomeração, prestem atenção aos números da
Covid-19, que aumentam muito e as consequências mais catastróficas
da Covid-19 ocorrem algumas semanas após o contágio.
Evitemos, então, barzinhos, ruas de compras lotadas de pessoas,
churrascos, festas de final de ano nas empresas, reunião de Natal sem
distanciamento...
Evitemos dor, tristeza e sepultamento de entes queridos!
Dito isto, vamos falar da festa mais importante do ano: o que é o Natal,
segundo o Espiritismo?
Encontramos um texto no site da FEB, Federação Espírita Brasileira,
bem escrito por Marta Antunes de Moura, e que diz:
“Em belíssima mensagem intitulada A Manjedoura, Emmanuel nos
transmite importantes ensinamentos quando afirma:
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“As comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à
eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que
sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas,
fazendo-nos sentir, ainda, o sabor de atualidade dos seus divinos
ensinamentos. A Manjedoura foi o Caminho. A exemplificação era
a Verdade. O Calvário constituía a Vida. Sem o Caminho, o
homem terrestre não atingirá os tesouros da Verdade e da Vida.”
(1)
“As comemorações do Natal se apresentam como oportunidade para
fazermos sincera reflexão a respeito da mensagem que Jesus nos
transmitiu há mais de dois mil anos. E, neste processo, uma indagação
surge, naturalmente: Por que temos tanta dificuldade em vivenciar os
ensinamentos do Mestre?
“Ainda que estejamos a anos-luz da angelitude, constatamos que já
conquistamos suficientes recursos intelectuais e morais para assimilar
o Evangelho, vivenciando suas lições. Além do mais, a Doutrina Espírita
nos oferece um apoio inestimável. Em outras palavras, temos os meios
disponíveis para nos transformarmos, efetivamente, em criaturas
melhores. Contudo, permanecemos marcando o passo, sem avançar
muito.
“Sabemos que Jesus é o Cristo Consolador, feliz expressão de Allan
Kardec, registrada em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo
seis, pois ele mesmo, Jesus, nos faz um convite irrecusável:
“Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos
darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de
mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei
descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o
meu fardo é leve.” (Mateus, 11: 28-29) (2)
“Espíritas, estamos conscientes de que o Mestre Nazareno é o ser mais
perfeito que Deus ofereceu à Humanidade para servir de guia e
modelo:
“Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que
a Humanidade pode aspirar na Terra. Deus no-Lo oferece como o
mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura
expressão de sua lei […].” (3)
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“É possível, então, que o que nos falte, mesmo, é a vontade firme de
mudar a direção que estamos dando à nossa vida, vontade
disciplinadora, que possa nos libertar dos aflitivos séculos de conduta
viciada, sempre geradora de sofrimentos, nas inúmeras reencarnações
reparadoras, pois somente a “[…] vontade é suficientemente forte para
sustentar a harmonia do Espírito.” (4)
“Assim, nunca é demais recordar:
“As lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à
Terra o caminho da Manjedoura… Sem ele (esse caminho da
Manjedoura, que simboliza a humildade), os povos do mundo não
alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem
ele, tudo será perturbação e sofrimento nas almas, presas no
turbilhão das trevas angustiosas, porque essa estrada
providencial para os corações humanos é ainda o Caminho
esquecido da Humildade.”
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...
Feliz Natal a você! Que Jesus transforme seu coração, envolvendo-o
em tanta luz, que será impossível não ver a estrada certa a seguir!
E que assim, envolto em luz, inicie um novo ano cheio de esperança
no Bem!
...
Na sequência, teremos o prazer de ouvir novamente outra gravação
feita aqui em nosso Centro Espírita, na data de 22/05/2015, com as
mensagens dos mentores espirituais desta Casa, na voz e através da
mediunidade segura de Dona Margherita, nossa saudosa dirigente
desta Casa, agora em Espírito olhando por esta obra bendita, que é o
Lar Bom Repouso.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

