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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 14/12/21 

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

... 

Hoje é nossa última sessão de 3as. feiras e retornaremos na primeira 

semana de fevereiro de 2022, se Deus quiser! 

Para encerrar o ano de reflexões trazidas aqui nesta Tribuna, trouxe 

um belíssimo texto de nosso irmão dirigente, agora em espírito, o Sr. 

José Carlos Corsi, que fala O Que é ser Espírita. 

Ele abriu os trabalhos de 29 de julho de 2014 com a leitura desse texto, 

que permanece mais atual do que nunca. 

Vamos usufruir dessa sabedoria, levar as palavras em nossa mente e 

fazê-la frutificar todos os dias. 

Assim leu nosso irmão José Carlos Corsi: 

 

“Boa noite a todos, meus amigos e irmãos, 

“Novamente, estamos aqui reunidos nesta noite de aprendizado e de 

orações. 

“Bendita seja mais esta oportunidade. 

“Antes de tudo, rogamos, com muita sinceridade em nossos corações, 

a Deus Nosso Pai e Criador e ao bondoso Mestre Jesus, Governador 

deste Planeta, por toda a humanidade que sofre, em guerras ou fora 

delas, onde quer que esteja algum desses irmãos, que padecem dores 

e sofrimentos inenarráveis, impelidos à desencarnação violenta, por 

força de provas redentoras, as quais lamentamos pela dor..., mas, 

assim é a Lei... 

“Em meio às enormes crises e às dificuldades deste Planeta, mormente 

nesta época de transição e de transformações essenciais e necessárias, 

a cada dia, a cada hora, aumentam os momentos de angústia e nossos 

passos inseguros. 

“Algumas individualidades mais nobres, que já desenvolveram um 

pouco mais sua sensibilidade, que já ampliaram seus conhecimentos e 

sentimentos de religiosidade e de coração, ainda assim, não são 

capazes de fazer cessar as aflições, que nascem das conturbações 

opressivas em toda parte do Planeta, onde cresce, sem controle, o 

ódio, o desamor e a vingança. 



2 
 

“A humanidade está enferma e enlouquecida. 

“Em meio a esse desonroso convívio planetário, há milhões de irmãos 

que vivem o seu dia a dia, completamente insensíveis, exercitando seu 

materialismo, vivendo egoisticamente os falsos e efêmeros valores do 

mundo de César, tanto em família quanto na sociedade, onde quer que 

estejam. Equivocados, cegos e egoístas, não conseguem observar, 

muito menos sentir, os que se adiantam... seguem desconsiderando 

Jesus e Seu Evangelho. 

“Meus amigos, 

“Infelizmente, poucos são aqueles que procuram ouvir e interpretar a 

voz interior, que surge lá no recôndito de suas consciências morais. 

“Neste cruciante e desalentador turbilhão de ódios e de ambições 

desenfreadas, a força bruta prevalece sobre o direito humano, e o 

direito divino, de há muito, está votado ao ostracismo. 

“Na verdade, reinam “o bezerro de ouro”, os gozos e os prazeres mais 

aviltantes e monstruosos, as influências mais depravadas. A 

humanidade está anestesiada e insensível à voz de Jesus. 

“De Jesus, o Mestre Divino que baixou a este Planeta de expiações e 

provas, nas luminosas asas do resgate e da redenção, do amor e da 

compaixão. 

“Mal, vai a nossa pervertida humanidade, se não souber seguir os 

genuínos e redentores ensinamentos do Cristo – o filho dileto de Deus. 

“Está aí, diante de nossos olhos, o Espiritismo, a Terceira Revelação, 

correndo por conta e risco dos espíritas. 

“MAS O QUE É SER ESPÍRITA? 

• Ser espírita não é ser nenhum religioso; é ser cristão. 

• Não é ostentar uma crença; é vivenciar a fé sincera. 

• Não é ter uma religião especial; é deter uma grave 

responsabilidade. 

• Não é superar o próximo; é superar-se a si mesmo. 

• Não é construir templos de pedra; é transformar o coração em 

templo eterno. 
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• Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação; é compreendê-

la como manifestação da Justiça Divina e caminho natural para a 

perfeição.  

• Não é só comunicar-se com os Espíritos, porque todos 

indistintamente se comunicam, mesmo sem o saber; é comunicar-se 

com os bons Espíritos, para se melhorar e ajudar os outros a se 

melhorarem também. 

• Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas para obter 

conhecimento e cultura; é transformar os livros e suas mensagens, em 

lições vivas para a própria mudança. 

• Ser sem vivenciar é o mesmo que falar sem fazer. 

• Ser espírita não é internar-se no Centro Espírita, fugindo do 

mundo para não ser tentado; é conviver com todas as situações, lá 

fora, sem alterar-se como espírita, como cristão. 

• O espírita consciente é espírita no templo, em casa, na rua, no 

trânsito, na fila, ao telefone, sozinho, ou no meio da multidão, na 

alegria e na dor, na saúde e na doença. 

• Ser espírita não é ser diferente; é ser exatamente igual a todos, 

porque todos são iguais perante Deus. 

• Não é mostrar que é bom; é provar a si próprio que se esforça 

para ser bom, porque ser bom deve ser um estado normal do homem 

consciente. 

• Anormal é não ser bom. 

• Ser espírita não é curar ninguém; é contribuir para que alguém 

trabalhe sua própria cura. 

• Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos 

outros; é ensinar-lhe a confiar nos poderes de Deus e nos seus próprios 

poderes, que estão na sua vontade sincera e perseverante. 

• Ser espírita não é consolar-se por receber; é confortar-se em dar, 

porque pelas leis naturais da vida, "é mais bem-aventurado dar do que 

receber". 

• Não é esperar que Deus desça até onde estamos; é subir ao 

encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para 

melhorar sempre. 

• Isto é ser espírita! 
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“Com as bênçãos de Jesus, nosso Mestre. 

“Muito obrigado. 

“José Carlos Corsi” 

... 

Na sequência, ouviremos uma gravação de uma das sessões públicas 

de 3ª. feira, mais exatamente do dia 15 de dezembro de 2009, com 

Dona Margherita mediunizada recebendo os Espíritos Mentores desta 

abençoada Casa. Normalmente, em primeiro lugar, sempre falava o 

Dr. Albert Schweitzer, na sequência, falava Pai João, e outras vezes, 

André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Pai Joaquim etc. 

Desejamos a todos um feliz Natal cheio de amor ao lado de suas 

famílias, de seus queridos e iniciem o ano novo com muita esperança 

de que você – você mesmo – pode fazer a diferença. Melhorando seus 

próprios pensamentos estará melhorando a psicosfera de todos os 

irmãos. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 


