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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 28/09/21 

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

... 

Peço licença para ler um poema de Santo Agostinho, que eu li há alguns 

anos, mas hoje merece ser lembrado. Intitula-se: 

A morte não é nada 

“A morte não é nada. 

Eu somente passei para o outro lado do Caminho. 

Eu sou eu, vocês são vocês. 

O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. 

Me deem o nome que vocês sempre me deram, 

falem comigo como vocês sempre fizeram. 

Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, 

eu estou vivendo no mundo do Criador.  

 

Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir 

daquilo que nos fazia rir juntos. 

Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. 

Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, 

sem ênfase de nenhum tipo. 

Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. 

A vida significa tudo o que ela sempre significou, 

o fio não foi cortado. 

Por que eu estaria fora de seus pensamentos, 

agora que estou apenas fora de suas vistas? 

Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do Caminho… 

Você, que aí ficou, siga em frente, a vida continua, linda e bela como 

sempre foi.” Santo Agostinho 

... 
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Esta Casa, nosso abençoado Lar Bom Repouso, tem 47 anos de 

existência e nosso Centro Espírita nasceu alguns anos depois de a Casa 

estar em funcionamento. 

Para aqueles de vocês que não sabem, este respeitado Centro Espírita 

Casa Grande do Caminho sempre foi servido pela mediunidade segura 

e diamantina (pura, preciosa) de Dona Margherita, amada diretora e 

cofundadora da Casa, com o Sr. José Carlos Corsi. 

Nossa médium principal, que recebia as mensagens dos mentores 

desta Casa bendita, partiu para a Pátria espiritual em abril de 2017, 

deixando-nos órfãos, pelo menos por ora, das vozes e instruções 

diretas desses amorosos mentores. Mas sabemos que não estamos 

abandonados, temos a ajuda deles, que continuam trabalhando nas 

sessões públicas e de desobsessão, às 5as. feiras, e continuam zelando 

por cada um de nós e nos tratando toda vez que vimos aqui. 

O benefício, na verdade, depende mais de nós mesmos. Como disse 

em palestra o Dr. Homero, uma das vezes que nos presenteou com 

sua fala, os Espíritos amigos examinam nosso coração e observam 

nossa assiduidade. Se estamos firmes no propósito de aqui vir beber 

dessa fonte segura de energia, eles aqui estão para fazer a parte deles. 

Nós só temos que impor a vontade de nos levantarmos do sofá e vir 

até aqui, assiduamente. 

Hoje, iremos ouvir uma das mensagens desses abnegados 

mentores, pela mediunidade segura de Dona Margherita; 

mensagem, que, por incrível que pareça, soa atualíssima, como se 

tivessem falado conosco ainda ontem, com conselhos simples de bem 

viver, que, a despeito de tê-los ouvido reiteradas vezes, ainda não 

colocamos totalmente em prática. A gravação é de 3 de abril de 2012. 

Acho que nosso pedido recorrente, toda vez que adentramos esta 

bendita Casa, deveria ser: “que eu tenha ouvidos de ouvir e olhos de 

ver”. Isto é iluminação. 

Fiquemos com as instruções de nossos mentores, na voz de 

Dona Margherita; que Deus a abençoe onde ela estiver, e ao Sr. 

José Carlos também. 

Afinal, eles não morreram, segundo preconiza nossa Doutrina Espírita, 

pois a *morte é um momento em meio a um caminho infinito, é uma 

transformação e não um ponto final, não é o fim. Morrer é, na verdade, 

continuar a viver, mas em outra dimensão de vida: a vida espiritual. 
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Parte-se daqui, em viagem através da morte, com os amores, as 

alegrias e as saudades dos seres que deixamos, como também com as 

imperfeições e conquistas com que nos encontramos no momento da 

viagem. 

Que esse momento nos encontre preparados, para que usufruamos da 

serenidade de termos conquistado mais virtudes do que adquirido 

novos vícios. 

*Texto sobre a morte extraído de página do site: https://perdaseluto.com/2016/07/26/o-

significado-da-morte-e-o-processo-de-luto-na-visao-do-espiritismo/. Texto intitulado: 

Perdas e Luto, Educação para a Morte, as Perdas e o Luto. Vale a pena ser lido 

inteiramente. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 


