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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 08/06/21 

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

todos os irmãos no Planeta! 

... 

Para nossa reflexão da noite, trouxemos um texto publicado no site 

Portal do Espírito, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, 

texto intitulado Em Família Espiritual, extraído do livro Ceifa de Luz. 

Fonte: https://espirito.org.br/mensagens/em-familia-espiritual/ 

Em Família Espiritual 

 “Por que vês o argueiro no olho de teu irmão, sem  notar a 

 trave que está no teu próprio?” (Mateus, cap. 7 versículo 3) 

“Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais 

se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação 

do equilíbrio em nós e em torno de nós. 

“Daí a necessidade da convivência, em que nos espelhamos uns aos 

outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos, através de 

bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância, em que a vida 

nos situa, no clima da evolução terrestre. 

“Assim é que, no educandário da existência, aquele companheiro: 

- que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem 

observar-lhes a boa parte; 

- que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido 

objeto; 

- que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los, 

sem reconhecer-lhes as dificuldades e os sofrimentos; 

- que não analisa as razões dos outros, a fixar-se unicamente nos 

direitos que julga pertencer-lhe; 

- que não se enxerga passível de censura ou de advertência, em 

momento algum; 

- que se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta 

que espose; 

- que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as 

faltas alheias; 
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- que não se dispões a pronunciar uma só frase de consolação e 

esperança, em favor dos caídos na penúria moral; 

- que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir… 

“Será, talvez, de todos nós, aquele que mais exija entendimento e 

ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre 

desvalido de paz e necessitado de amor.” 

... 

Ainda de Emmanuel, do livro Perdão e Vida, extraímos alguns trechos 

modelares: 

“Abramos o coração ao sol da prece e roguemos ao Pai nos conceda 

visão. 

*** 

“Em torno de nós, no campo físico e além dele, corre generoso e 

incansável o rio da Bondade Celeste. 

*** 

“Nunca prejudicarás a alguém sem prejudicar-te. 

“Nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti 

mesmo. 

“Através de nossas ações sobre os outros, traçamos o próprio caminho. 

“Os companheiros de nossa estrada são fragmentos de que se nos 

constituirá o próprio futuro. 

“Esses apontamentos pertencem à Lei. 

*** 

“Não te interrompas nas tarefas do bem, porque hajam surgido 

obstáculos em caminho. 

*** 

“Basta haja em nós o amor pelo bem e a vocação de servir, para que 

as bênçãos desse manancial nos felicitem a vida. 

“Nunca prejudicarás a alguém sem prejudicar-te. 

“Nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti 

mesmo. 

“Através de nossas ações sobre os outros, traçamos o próprio caminho. 
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“Os companheiros de nossa estrada são fragmentos de que se nos 

constituirá o próprio futuro. 

“Esses apontamentos pertencem à Lei.” 

... 

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

Simão Pedro, intitulada Jesus e o Evangelho de Amor. Dividida em 

duas partes, hoje assistiremos a segunda parte. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 

 


