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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 23/02/21 

Boa noite! A paz de Jesus a todos os corações! 

Trouxemos para nossa reflexão dois belíssimos textos de autoria de 

Joanna de Ângelis e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Os títulos 

são: Conversações Infelizes e Liberdade de Escolha, e estão publicados 

nas páginas do site Agenda Espírita Brasil. 

Conversações Infelizes 

“Naturalmente, porque estes são dias de insatisfação, as pessoas que 

de ti se acercam trazem, quase sempre, comentários negativos e 

observações deprimentes. 

“Surgem, nas conversas, apontamentos depreciativos que chamuscam 

a honra alheia, quando não lhes atiram lama na conduta que invejam. 

“Intrigas urdem vinganças sórdidas, entre sorrisos e sarcasmos, 

gerando inquietação, soprando suspeitas ignóbeis. 

“Assuntos triviais tomam o tempo e expressões chulas, com anedotário 

vulgar, entorpecem a razão, mantendo psicosfera doentia. 

“Quando te vejas envolvido pelo clima das conversações nefastas, 

muda de assunto, propõe tema diferente, conciliador, edificante, 

substituindo a vulgaridade e o pessimismo, que devem ceder espaço 

ao conhecimento da beleza e da verdade. 

“As conversas vis envenenam aqueles que as sustentam, enquanto 

vilipendiam vidas outras que padecem constrições e vivem situações 

difíceis buscando superá-las a contributo de muito sacrifício. 

“Seja tua a palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. 

“Entretece comentários respeitosos e educa os que te compartem as 

palavras, gerando otimismo e fraternidade a todo momento.” 

Livro: Episódios Diários - Divaldo Franco/Joanna de Ângelis 

https://agendaespirita.com.br/ 

... 

Liberdade de escolha 

“És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de 

aflição com o qual desejes conviver. 

“A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto da harmonia 

universal. 
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“Os imperativos inamovíveis e deterministas são vida e morte, no que 

diz respeito aos equipamentos orgânicos, mesmo assim, sob o 

fatalismo de incessantes transformações. 

“Submetido à ordem da ação, que desencadeia reações 

correspondentes, és o que de ti próprio faças, movimentando-te no 

rumo que eleges. 

“Há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o 

pessimismo em que se realizam. Negociam o carinho que pretendem 

receber com as altas quotas de padecimentos que criam 

psiquicamente. 

“Ao lado de outras, que chantageiam os afetos, mediante a adoção de 

sofrimentos irreais, estabelecem como metas a conquista de atenções 

e carícias que lhes são sempre insuficientes, não se dando conta que, 

dessa forma, farão secar a fonte generosa que as oferece. 

“Ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio 

como falsa solução para os seus conflitos existenciais. 

“Essa coação emocional termina por produzir amizades falsas, 

situações constrangedoras, mais insegurança. 

“Podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. 

“Se te encontras atrelado ao carro das aflições, porfia construindo o 

bem e te libertarás. 

“A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. 

“A vida renova-se a cada momento. 

“Situações funestas alteram-se para melhor, à semelhança de 

paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de Sol. 

“Não dês trégua à desdita, à ociosidade, aos queixumes. 

“És senhor do teu destino, e ele tem para ti, como ponto de encontro, 

o infinito. 

“Quem se desvaloriza e se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. 

“É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que 

se não envolve positivamente, nunca se desenvolve. 

“Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento 

em que te transfiras para a opção do bem-estar. 



3 
 

“Desse modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e 

ocorrências corriqueiras, em tragédias. 

“Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação 

negativa, jamais a causa. 

“Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de 

culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza, 

e logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de 

construtivo empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. 

 • A presença divina apoia-me nos processos de  

 crescimento e renovação. 

 • Cada momento constitui-me oportunidade nova para 

 avançar ou corrigir erros. 

 • As transformações que a vida opera são fases de 

 desenvolvimento. 

 • A poda renova; a dor desperta; a provação educa; a  alteração 

 de comportamento propõe esforço. 

 • Estou fadado à felicidade, que lograrei mediante 

 renovação e luta, pois que sou filho de Deus.” 

Livro: Momentos de Saúde - Divaldo Franco/Joanna de Ângelis 

https://agendaespirita.com.br/2019/07/17/liberdade-de-escolha/ 

... 

Na sequência, ouviremos o Dr. Homero, dedicado dirigente de nossa 

Casa, compartilhando seu saber conosco, para nosso crescimento 

conjunto. Lerá uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, 

psicografada em 13/11/2010 por Divaldo Pereira Franco, e comentará 

sobre as palavras do benfeitor espiritual, alertando-nos para nossa 

conduta na atual existência. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


