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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 04/05/21 

Boa noite! A paz de Jesus a todos os corações! E nossas orações para 

todos os irmãos no Planeta! 

“Nosso irmão Divaldo Pereira Franco é um dos maiores divulgadores 

da Doutrina Espírita pelo mundo e amanhã completará 94 anos de 

idade, dia 5 de maio. 

“Como médium, publicou mais de duzentos e cinquenta livros, dos 

quais 245 títulos já foram traduzidos para 17 idiomas. São cerca de 10 

milhões de exemplares com a autoria de 219 Espíritos.  

“Como orador, Divaldo fez mais de 12 mil conferências, passou por 

milhares de cidades localizadas nos mais diversos países.  

“No âmbito social, tem registrado cerca de 600 filhos adotivos e mais 

de 200 netos.  

“Fundou a Mansão do Caminho, que atende a cerca de 3 mil crianças, 

adolescentes e jovens de famílias de baixa renda.”  

Fonte: https://www.febnet.org.br/portal/2020/05/05/fatos-e-personalidades-93-anos-de-divaldo-

pereira-franco/ 

Peçamos a Deus por esse nosso irmão; que ele possa estender sua 

missão entre nós.  

Parabéns, Divaldo, muita paz e saúde! E agradecemos o compartilhar 

de tanto saber! 

... 

Para nossa reflexão, vou ler um texto intitulado O necessário, texto 

publicado nas páginas da FEB – Federação Espírita Brasileira, ditado 

pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, extraído do livro Vinha de 

Luz. 

 “Mas uma só coisa é necessária.” – Jesus (Lucas,  10:41.) 

“Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás 

subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará 

realidades com as quais nem sonhas de leve… 

“Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar 

todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença 

se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos 

os missionários da elevação. 
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“Amealharás enorme fortuna, todavia, ignorarás, por muitos anos, a 

que região da vida te conduzirá o dinheiro. 

“Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as 

consequências de tuas palavras. 

“Organizarás grande movimento em derredor de teus passos, no 

entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, 

cansar-te-ás em vão. 

“Experimentarás muitas dores, mas, se não permaneceres vigilante no 

aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. 

“Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso, todavia, é 

provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade 

de muitos. 

“Uma só coisa é necessária”, asseverou o Mestre, em sua lição a Marta, 

cooperadora dedicada e ativa. 

 (Marta, Marta, você anda muito inquieta e se preocupa com 

 muitas coisas; mas uma só coisa é necessária e Maria  escolheu 

 a boa parte, que é  aquela que ninguém vai tirar do coração 

 dela.)  

“Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar, 

dentro de nós mesmos, uma atitude adequada, ante os desígnios do 

Todo-Poderoso, avançando, segundo o roteiro que nos traçou a Divina 

Lei.  

“Realizado esse “necessário”, cada acontecimento, cada pessoa e cada 

coisa se ajustarão, a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem 

essa posição espiritual de sintonia com o Celeste Instrutor – Jesus - , 

é muito difícil agir alguém com proveito.” 

 

Resumindo, somente em sintonia com as lições de Jesus – que é o 

necessário para a vida – é que ajustaremos nosso lugar no mundo, 

fazendo o que precisamos fazer e estando ao lado daqueles que 

precisamos ter ao nosso lado. 

(Do livro Vinha de luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, 

da FEB Editora). 

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

espírita André Trigueiro, intitulada A Força do Um (55 min.), que será 

passada em 2 partes, hoje apresentando a primeira (27 min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


