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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 03/08/21 

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

todos os irmãos no Planeta! 

... 

Para nossa reflexão da noite, encontramos um texto interessante 

escrito por nosso irmão espírita Elcio de Lima Rodrigues, do Centro 

Espírita Antônio de Pádua, de Mogi das Cruzes, que se intitula: 

O Sentido da Vida 

“Não existe nenhuma circunstância na vida, capaz de nos tornar 

superiores a qualquer outra pessoa. Levantamos todos os dias 

simplesmente para sermos melhores do que fomos ontem. Estamos 

reconstruindo dia a dia, ao preço de muita luta e sofrimento, a essência 

que perdemos no solitário deserto das misérias humanas. O verdadeiro 

sentido da vida não é ser melhor que alguém, mas sim o de ser melhor 

que nós mesmos. 

“Todos somos espíritos a caminho dessa luz inesgotável, que é Deus. 

Como mariposas solitárias, volitamos em torno dela, dessa luz, sem 

ainda conseguir suportar-lhe a claridade, que nos desnuda a alma de 

toda vaidade e orgulho.  

“Muitos se vangloriam da beleza, da riqueza ou da posição social. No 

entanto, tudo isso não passa de fugazes momentos, que o vento da 

realidade é capaz de varrer em questão de segundos. A beleza 

desaparece ante a doença demolidora; a riqueza, infiel como ela só, 

muda de mãos a todo momento; e a posição social é um castelo de 

ilusões, que se desmancha sob o sol escaldante da miséria. 

“Não precisamos chegar em primeiro, precisamos apenas chegar. 

Respeitemos o ritmo e a condição dos amigos anônimos que Deus 

coloca em nosso caminho. Eles estão diante de nós, para que 

aprendamos o valor da amizade e do respeito. Muitos não têm a 

mesma condição e nem as oportunidades que a vida nos ofereceu. Mas 

eles não são piores que nós. Isso é com Deus e não com os homens. 

“Ninguém poderá chegar diante de Deus com as mãos vazias. É preciso 

que levemos conosco as flores sublimes da caridade. E, jamais alguém 

conseguirá, por mais rico e importante que seja, amealhar as sementes 
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da caridade, sem aprender primeiro a amar ao próximo como a si 

mesmo.” 

Repito: para chegarmos a Deus, precisamos levar o tesouro que 

a traça não rói. Esse tesouro se constrói com a caridade e esta 

aprendemos a coletar, primeiro, amando ao próximo como a 

nós mesmos! Não fazendo ao outro o que não queremos que 

nos façam! 

Elcio de Lima Rodrigues – do CE Antônio de Pádua de Mogi das Cruzes 

Fonte: https://www.verdadeluz.com.br/sentido-da-vida/ 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso 

irmão Simão Pedro, intitulada Maria, Mãe de Jesus, hoje a primeira 

de duas partes.  

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


