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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 24/10/17
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS
Queremos agradecer a colaboração de todos vocês com a campanha de
doação dos cupons fiscais. A cada 6 meses, uma compilação dos recursos
atribuídos a cada entidade é enviada para prestação de contas. A
arrecadação do Lar Bom Repouso foi extremamente gratificante – graças
à ajuda de cada um de nós! Está afixado lá fora o valor arrecadado no
semestre e sintam-se felizes, porque tem a participação de um pequeno
esforço de cada um!
Volto a lembrar que acabamos de fazer compras pelo dia das crianças, se
você esqueceu de trazer os cupons, ainda há tempo, traga-os até a
próxima 3ª. feira. Mas também os seus cupons de compras de mercado,
comida, roupas, cupons do seu dia-a-dia.
E a campanha deve ser lembrada quando formos às compras de final de
ano, às compras de natal. Vamos informar ao Caixa que não queremos a
nota fiscal paulista e queremos o cupom, porque vamos doá-lo. Insista
sempre em pegar o seu cupom, porque muitos estabelecimentos não
fazem questão de lhe entregar o cupom. E pegá-lo é por uma boa causa:
doar para a Casa que abriga irmãos e lhes providencia roupa, comida,
banho quente, documentos, dignidade, até que o irmão possa se
reestruturar e voltar a ocupar seu lugar de direito na sociedade.
CAMPANHA PERMANENTE:
Não se esqueçam também de trazer os ITENS ESSENCIAIS AO DIA-A-DIA
DA CASA: café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho grande, itens que
precisamos receber sempre, pelo grande consumo que existe, afinal, a
Casa abriga mais de 100 irmãos.
...
OUTUBRO, MÊS DO ANIVERSÁRIO DE ALLAN KARDEC, tenho lido textos
sobre a obra do Codificador e até li uma sugestão de programação de
leitura das 5 obras básicas de Kardec, em apenas um ano.
Li também a sinopse de 3 de suas obras básicas e hoje vou ler a sinopse
das 2 últimas obras básicas, muito interessantes para revermos, sob a
ótica do Espiritismo, nossas crenças sobre o céu e o inferno, sobre o amor
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de Deus e a compreensão de Sua justiça inatacável. E até para
entendermos as novas gerações que estão vindo ao Planeta!
Assim, após ler Kardec, não mais compactuaremos com declarações do
tipo: “Onde estava Deus que permite uma coisa dessas?”; “Por que Deus
permitiu que isto ou aquilo acontecesse?”; “Se um mal aconteceu é porque
Deus quis”. Não!
Não vamos mais perpetuar essas crenças errôneas, porque Deus nunca
quer o mal, Deus nunca “permite” este ou aquele acontecimento carregado
de sofrimento. Ele somente nos permite trilhar por caminhos que
precisamos ir, para 2 coisas: pagamento de um erro ou evolução mais
rápida:
1) Para pagarmos: o que quer que tenhamos tirado do perfeito equilíbrio
que Ele desenhou para todos. Assim, se tivermos praticado um mal
horrendo, poderemos sofrer a consequência desse mal horrendo.
2) Para evoluirmos: se quisermos nos adiantar na senda do progresso
evolutivo, poderemos sofrer um mal horrendo, não por dívida, mas por
prova. Isto explica porque nem sempre receber um mal horrendo é
pagamento de um mal horrendo que fizemos. Pode ter sido escolha nossa
para encurtar o tempo que programamos para subir e poder assumir novas
tarefas no Bem Universal.
Se acharmos que tudo que assistimos de mal é porque a pessoa mereça,
estaremos julgando de forma errada, porque pode ter sido escolha de um
bom espírito, de uma prova dura, para um rápido ajuste e continuar seus
planos de vida na eternidade.
Vamos rever nossas agendas de tempo sempre apertado, para tudo que
gostaríamos ou precisaríamos fazer, e vamos separar as 5 obras e ler 7 –
8 páginas por dia, para as lermos em um ano, apenas um ano.
Sinopse da obra nº 4 – O Céu e o Inferno
Esta é a quarta das cinco obras básicas que compõem a Codificação do
Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da
Doutrina Espírita. Objetiva demonstrar a imortalidade do Espírito e a
condição que ele usufruirá no mundo espiritual, como consequência de
seus próprios atos. Divide-se a obra em duas partes:
A primeira parte estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas
sobre a vida após a morte; mostra fatos como a morte de crianças, seres
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nascidos com deformações, acidentes coletivos e uma gama de problemas,
que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam
satisfatoriamente. Kardec procura elucidar temas, como anjos, céu,
demônios, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição
mosaica sobre a evocação dos mortos etc. Apresenta também a explicação
espírita contrária à doutrina das punições eternas, ou seja, explica que o
inferno não é coerente com a justiça de Deus, então, inferno não existe.
A segunda parte, resultante de um trabalho prático, reúne exemplos acerca
da situação da alma durante e após a desencarnação.
São
depoimentos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, de
espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas e em expiação terrestre.
E finalmente, a sinopse da obra de nº 5 – A Gênese
Quinta e última das 5 obras básicas da Codificação do Espiritismo, “A
Gênese – os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo” é um livro que
deve ser conhecido e estudado.
Divide-se em três partes: na primeira parte, analisa a origem do planeta
Terra, de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas
sobre a criação do mundo; na segunda parte, aborda a questão dos
milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários
contidos no Evangelho; na terceira parte, enfoca as predições do
Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo
tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Os
assuntos apresentados nos dezoito capítulos desta obra têm como base a
imutabilidade das grandiosas Leis Divinas.
Com isto, fechamos a leitura da sinopse das 5 obras básicas de Kardec,
leitura essencial para nossa compreensão da vida. Imaginam que Kardec
já apresentou as respostas, há 160 anos, para todas essas questões atuais
que assistimos, pululando à nossa volta?
Vamos ler Kardec.
...
A seguir, ainda homenageando Kardec em seu mês de aniversário,
veremos uma apresentação em PowerPoint sobre o Espiritismo.
Na sequência, ouviremos nosso irmão Dr. Homero.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus.

