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ABANDONO DAS TAREFAS ESPIRITUAIS 
 

Estimados irmãos e irmãs desta Instituição Espírita, tão por nós 

querida e amada, e de seus voluntários e obreiros servidores que tem 

demonstrado ao longo desses quase dezessete anos, um exemplar 

carinho, um exemplar modelo de trabalho e confiança no querido irmão 

Rinaldo, pelas orientações que ele tem recebido e diante dos 

comportamentos humanos. 

 Tentaríamos responder as questões que nos foram endereçadas, 

de antemão, avisando aos amigos, do nosso completo desconhecimento 

do interior de cada coração humano. 

Somos da opinião, ressalvadas as questões de Renomados 

Espíritas, que existem tantos desdobramentos no trabalho cristão ainda a 

executar, tantas tarefas por fazer, o trabalho de caridade é tão estase e 

também extenso.  

As de possibilidades de auxiliar os outros, no clima Cristão, tem a 

oportunidade agigantada no coração de todas as pessoas que nós não nos 

vemos em condições de sair em busca daqueles e daquelas que pelo seu 

livre arbítrio, resolveram abandonar as suas tarefas espirituais. 

De formas que não podemos e não devemos procurá-los para que 

prestemos-lhes homenagens e reconhecimentos que talvez a sua vaidade 

possa exigir. 

 Dentro do agrupamento Cristão Espírita, devemos contribuir com a 

tolerância, precisamos alcançar a pacificação de nossas almas, esquecer 

verdadeiramente de nossas opiniões particulares, para que o trabalho de 

Jesus prevaleça acima de nossas vaidades, percepções, opiniões e 

questões pessoais.  

Só assim poderemos estar na plantação de um terreno árido, e 

neste terreno árido lograr com a colheita de eficácia na caridade. 
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 E persistamos em nossos trabalhos convictos, porque não raro, 

aqueles e aquelas que hoje nos condenam, vendo a nossa persistência 

podem amanhã nos aplaudir. 

De formas que, os estimados e estimadas irmãs, que comparecem 

na dirigência, na observância da disciplina, na condução dos trabalhos 

espirituais. 

Devem permanecer com otimismo e com confiança, aceitando as 

desistências e a relutância de certas almas, como provações diferenciadas 

pelos quais passam os seres encarnados na Terra, a fim do burilamento 

e da persistência em servir. 

Nos sentimos muito à vontade nesta casa para agradecer a todos, 

que possam sentir o perfume da caridade em suas almas. 

 Entender que muitos dos sofrimentos e decepções psicológicas 

podem ser abreviados pela prática do auxílio aos nossos irmãos mais 

necessitados, sempre há alguém mais necessitado que você em algum 

ângulo do caminho. 

Assim quero agradecer ao bondoso irmão Ernesto e ao nosso 

querido amigo Emmanuel, por nos permitir este trabalho continuado de 

tantos e tantos anos, com a confiança de que necessitamos para evoluir 

e servir a todos. 

Agradecemos a oportunidade e o carinho de todos vocês e rogamos 

à nossa Mãe Santíssima que todos possam ao sair desta casa, deste grupo 

de oração, tão bem fundamentado, possam retornar aos seus lares com 

um pouco de paz em seus corações. 

Muito obrigado à todos. 

Que Jesus estenda o seu Manto de Paz em todos vocês.  
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