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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 13/07/21 

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

todos os irmãos no Planeta! 

... 

Para nossa reflexão da noite, e com o objetivo de trazer um material 

sobre positividade, em meio a tantas dores e incertezas que permeiam 

nosso atual momento, procuramos o que o Espiritismo poderia nos 

dizer sobre este tema. Como meu companheiro Antonio Carlos diz, 

estamos sempre sendo intuídos para trazer material que possa ajudar 

a alguém. Às vezes, uma palavra certa, em meio a um monte delas, 

pode trazer a luz esperada! 

Pois para nossa alegria, nos deparamos com dois belos textos de André 

Luiz, psicografia de Chico Xavier, os quais passamos a vocês, 

esperando que possam ser muito inspiradores.  

O primeiro texto se chama Não desanime e o segundo texto, após a 

luz jogada pelo primeiro, nos fala da solução. E se chama Solução. 

 

NÃO DESANIME - André Luiz e Chico Xavier 

“Quando você se observar, à beira do desânimo, acelere o passo para 

a frente, proibindo-se parar. 

“Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. 

“Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. 

“Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança 

construtiva de ideias. 

“Tente contato de pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima 

espiritual. 

“Procure um ambiente, no qual lhe seja possível ouvir palavras e 

instruções que lhe enobreçam os pensamentos. 

“Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. 

“Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam 

dificuldades maiores que as suas. 

“Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam 

qualquer demora nas nuvens do desalento. 
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“Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, 

através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a 

vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas 

não se acomoda com a inércia em momento algum.” 

Autor: André Luiz, psicografia de Francisco Xavier. Do livro: Busca e Acharás 

Fonte: https://www.refletirpararefletir.com.br/mensagens-espiritas-de-otimismo 

 

Solução - André Luiz e Chico Xavier 

“Se você procura solução adequada ao seu problema, não olvide o 

grande remédio do Trabalho, doador de infinitos recursos, em favor do 

progresso do Homem e da Humanidade. 

* 

“Seu cérebro vive cheio de perguntas? 

“Trabalhe e o serviço conferir-lhe-á respostas exatas. 

* 

“Suas mãos permanecem paralisadas pelo desânimo? 

“Insista no trabalho e o movimento voltará. 

* 

“Seus braços jazem fatigados? 

“Confie-se ao esforço novamente e a ação simbolizará para eles o 

lubrificante preciso. 

* 

“Seu coração vive pesaroso e sem luz? 

“Procure agir no bem incessante e a alegria ser-lhe-á precioso salário. 

* 

“Seus ideais encontraram sombra e gelo no grande caminho da vida? 

“Dê seu concurso às boas obras sem desfalecer e claridades novas 

brilharão no céu de seus pensamentos. 

* 

“A parada que não significa descanso construtivo para recomeçar as 

atividades úteis é alguma coisa semelhante à morte. 

* 
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“Todos os males da retaguarda podem surpreender aquele que não 

avança. Mas se você acredita no poder do Trabalho, aceitando o serviço 

aos semelhantes, por norma de viver em paz, na obediência a Deus, o 

seu espírito terá penetrado realmente o verdadeiro caminho da 

salvação.” 

Autor: André Luiz, psicografia de Francisco Xavier. Do livro: Endereços de Paz. CEU. 

Fonte: https://www.verdadeluz.com.br/quando-voce-se-observar-a-beira-do-desanimo-acelere-o-

passo-para-frente-andre-luiz/ 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso 

irmão Divaldo Pereira Franco, intitulada Chico Xavier ensina 

sobre sexo e consciência (66 min.). Hoje, passaremos a segunda e 

última parte. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


