
1 
 

RECADOS DA TERÇA-FEIRA 02/02/21 

Boa noite! A paz de Jesus a todos os corações! Sejam todos bem-

vindos, bem-vindas, a essas abençoadas sessões públicas do Centro 

Espírita Casa Grande do Caminho, onde procuramos manter acesa a 

chama do Bem, iniciada por nossos queridos irmãos, agora em Espírito, 

Dona Margherita e Sr. José Carlos Corsi. 

Este Centro Espírita é um abençoado oásis de energias espirituais 

emanadas pela equipe de Espíritos amigos, que aqui trabalham há 

anos, trazendo proteção ao amparo material proporcionado por esta 

Casa bendita, que é o Lar Bom Repouso, abrigo de mais de 100 irmãos, 

Casa que neste ano completará 47 anos de doação de amor na forma 

da manutenção da vida! 

Esta Tribuna procura trazer palavras iluminadoras extraídas da 

Doutrina Espírita, sempre com o intuito de clarear nossas mentes, 

ajudar a apontar um caminho, porque sabemos que a reforma íntima 

é tarefa das mais difíceis aqui no Planeta! 

Assim, por gratidão ao Sr. José Carlos, que nos oferece essa 

oportunidade de lhes passar uma boa palavra, em estando aqui, 

abriremos esta tribuna com as palavras dele, pronunciadas em 2013. 

Na sequência, leremos as palavras do Espírito de Verdade, para nos 

irradiar o coração neste novo ano, motivando-nos a seguir a jornada 

com coragem. 

... 

Palavras do Sr. José Carlos na tribuna de 19 de novembro de 2013: 

 “Boa noite, amigos e irmãos, 

 “Sempre devemos pedir licença, de forma humilde e com o 

 maior respeito, a Jesus e a nossos Irmãos Maiores, Protetores 

 desta Casa, para usar de sua  tribuna, mesmo que seja de forma 

 circunstancial,  e de forma nenhuma, devemos usá-la como se 

 fosse nossa, porque ela não nos pertence... 

 “Assim sendo, inicialmente, pedimos ao Divino Mestre Jesus, 

 que afaste de nossos corações, neste instante, qualquer laivo 

 de dissimulação e de vaidade, de preguiça e de indiferença 

 mórbida ou de resquícios caracterizados pela impureza moral, 

 para podermos orar, pedindo por todos os irmãos 

 sofredores, encarnados e desencarnados, que neste 
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 momento, estejam onde estiverem, padecem de superlativa 

 dor e desespero, seja no corpo ou  no Espírito. 

 “Jesus, Amado Mestre, continue tendo misericórdia de todos 

 nós, pois ainda estamos carentes da evolução moral do 

 espírito... Rogamos que o Senhor esteja sempre conosco.” 

... 

E algumas palavras do Espírito da Verdade, extraídas da Revista 

Reformador, da Federação Espírita Brasileira, da edição deste mês, 

fevereiro de 2021: 

 “Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que 

 vos há de curar... 

 “Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos 

 prediletos... 

 “Os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são 

 meus bem-amados... 

 “Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estais 

 sobrecarregados e sereis aliviados e consolados... 

 “Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das 

 revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana... 

 “Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. 

 Seu poder cobre a Terra e, por toda parte, ao lado de uma 

 lágrima, Ele colocou um  bálsamo consolador... 

 “Homens fracos, que compreendeis as trevas das  vossas 

 inteligências, não afasteis o archote (facho)  que a clemência 

 divina vos coloca nas mãos, para  clarear o caminho e 

 reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai... 

 “Amai e orai; sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o 

 do fundo de vossos corações... Tomai por divisa estas duas 

 palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque 

 elas resumem  todos os deveres que a caridade e a humildade vos 

 impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso 

 do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se 

 acalma e o corpo não mais desfalece, pois o corpo tanto mais 

 sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito.  
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 “Espíritas! Amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, 

 este o segundo. Todas as verdades encontram-se no 

 Cristianismo; os erros que nele se arraigaram são de origem 

 humana. E eis que de Além-túmulo, que julgáveis o nada, 

 vozes vos clamam:  

  “Irmãos! nada perece. Jesus Cristo é o  vencedor do mal,  

  sede, vós, os vencedores da impiedade.” 

1 N.R.: KARDEC, Allan. 0 Evangelho segundo o espiritismo. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 
10. imp. Brasília: FEB, 2020. cap. 6, its. 5,6,7 e 8. (transcrição parcial) 

...  

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo intitulada Sobre 

Ser Espírita, com nosso irmão espírita André Trigueiro (46 min.). 

André Trigueiro é um dos poucos jornalistas especializados em meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável na televisão brasileira, que 

tenta fazer um jornalismo em prol “da cultura de paz e de um mundo 

melhor”. Atualmente, na GloboNews. É filho dos professores 

universitários de Filosofia Durmeval Trigueiro Mendes e Maria Márcia 

Trigueiro Mendes.  

Por apreço à verdade, não confundir André Trigueiro como sendo filho 

de Trigueirinho, espiritualista, instrutor, escritor e filósofo-espiritual. 

https://memoriaglobo.globo.com/perfil/andre-trigueiro/perfil-completo/ 

http://www.durmevaltrigueiro.pro.br/biografia1.htm 

https://www.trigueirinho.org.br/sobre/ 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


