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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 09/02/21 

Boa noite! A paz de Jesus a todos os corações! E oremos por nossos 

irmãos sofrendo com a Covid-19. 

Hoje, falaremos da importância da Palestra na Casa Espírita.  

E o que é uma palestra? Em linhas gerais, é um recurso oral, que tem 

o propósito de informar, educar, motivar para estimular 

transformações nos ouvintes. 

Assim, são três os benefícios que nossa Casa oferece a seus 

frequentadores: água fluidificada, passes e palestras.  

Neste momento de pandemia, estamos seguindo diretrizes de 

distanciamento, devido à transmissão do coronavírus, então, estamos 

nos abstendo de aplicar os passes espíritas. 

Mas somos atendidos em nossas necessidades, enquanto estamos 

sentados assistindo a palestras, que, por sua vez, nos ajudam a 

modificar pensamentos antigos, cristalizados na ignorância, que, 

modificados, nos ajudam na tão desejada reforma íntima, que nos 

alçará a uma melhor sintonia com o Plano dos Espíritos amigos e, por 

conseguinte, fazendo-nos chegar mais perto do Mestre Jesus. 

“A palestra é o principal trabalho de uma casa espírita. “O ser humano 

só consegue libertar-se de seus vícios morais ou materiais, quando se 

esclarece dos malefícios que eles trazem para sua existência. Outra 

função muito importante das palestras é a de fortalecer e despertar 

nossa fé de maneira lógica e raciocinada. 

“O dizer de Jesus ‘Vai e não peques mais’ encerra uma observação de 

que é preciso deixar de errar. Se precisamos conhecer o certo, 

conhecer a nós mesmos, conhecer a realidade espiritual que circula em 

todo o orbe, precisamos estudar, saber, ouvir assuntos e observações, 

muitas vezes novas para nós.” 

E se você não lançar novas informações, novos saberes para dentro de 

você, você só vai seguir repetindo as mesmas opiniões, preconceitos, 

os modelos já aprendidos. Será como essas pessoas velhas que 

repetem a mesma opinião, o mesmo comportamento e teimosia em 

uma vida inteira, você deve conhecer alguém assim. E por que essa 

pessoa é assim? Porque repete o que ouviu na infância e na juventude, 

e nunca mais abriu a mente, estudou, para ideias novas adentrarem 

sua essência, jogar luz em seu interior. 
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“Para a solução de nossos problemas, é necessário nosso esforço 

pessoal para a mudança e o entendimento mediante o conhecimento e 

a reflexão.  

“As palestras nos permitem trabalhar nossas mudanças por meio da 

reflexão e do entendimento de novas opiniões, novos saberes, 

causando nossa reforma íntima, nos ajudando a encontrar um 

equilíbrio interno. 

“No momento da palestra, a Espiritualidade começa a trabalhar em 

nós. Por exemplo, retira um amigo invisível que por estar necessitado, 

se fixou ao nosso lado e nem sabemos; alivia a congestão de energias 

em alguma área do nosso corpo; energiza algum ponto que está 

debilitado; e, principalmente, atua em nosso corpo mental. Neste 

sentido, a palestra é vital para mudar a sintonia de nossos 

pensamentos. 

“Não são poucos os companheiros, que, à semelhança de estudantes 

omissos, preferem não comparecer às sessões doutrinárias em sua 

casa espírita e, geralmente, preferem os passes e não apreciam as 

palestras. No entanto, a presença é importantíssima nas palestras 

doutrinárias, porque sempre que alguém precisa de atendimento 

espiritual, são seus acompanhantes espirituais os que mais necessitam 

ouvir as palavras esclarecedoras, a fim de que possam mudar sua 

maneira de pensar e agir.  

“Além disso, enquanto se realizam as palestras doutrinárias, muitos 

espíritos perturbados, que acompanham os presentes, são socorridos, 

afastados e encaminhados para tratamento em hospitais do plano 

espiritual. 

“Convém lembrar que, onde quer que estejamos, somos sempre 

cercados por uma nuvem de testemunhas espirituais, conforme 

revelou o Apóstolo Paulo (em Epístola aos Hebreus, 12.1).  

“E Emmanuel complementa que esses acompanhantes espirituais, 

entre os quais alguns inimigos nossos de vidas passadas, são 

vulgarmente chamados de ‘Espíritos Maus’, quando, mais 

propriamente, são Espíritos infelizes, que, além de serem irmãos-

problema, são também nossos observadores de cada dia (do livro 

Seara dos Médiuns). 

“Durante o tempo que passamos numa palestra espírita, recebemos 

forças energéticas e assistência dos nossos mentores e guias 
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espirituais, necessárias para o nosso fortalecimento físico, moral, 

emocional e espiritual.” 

Lembrando que o Dr. Albert sempre nos dizia, que, enquanto estamos 

sentados aqui, até microcirurgias estão operando em nós, conforme o 

que precisamos, pedimos ou merecemos. 

“Para concluir, as palestras são a aplicação dos ensinamentos de Jesus, 

de forma objetiva: 

 “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” 

... 
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Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso 

irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada Os discípulos de Jesus (60 

min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


