RECADOS DA TERÇA-FEIRA 20/03/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
CAMPANHA DE DOAÇÕES PERMANENTES
Nossa CAMPANHA permanente de doação de itens essenciais ao dia-a-dia
da Casa pede que se lembrem de trazer: café, leite, óleo e fraldas
geriátricas tamanho grande, porque são os itens que acabam mais
rapidamente. Mas toda doação que for possível, tanto de alimentos,
objetos, quanto de espécie, é bem-vinda, pois as despesas da Casa com
mais de 100 irmãos assistidos são altas.
DOAÇÃO DE ROUPAS FEMININAS
Quero falar deste item com intuito de esclarecimento. Nossa Casa abriga
adultos do sexo masculino e, por esta razão, muitas pessoas imaginam que
somente recebemos doações de roupas para homens e isto não é verdade.
Roupas femininas também são bem-vindas, pois, após serem cuidadas
pelas mãos de nossas voluntárias, são vendidas num pequeno bazar que a
Casa mantém, como um brechó, e os recursos ali gerados são muito
importantes para o pagamento de várias despesas da Casa.
Assim, se você conhece alguém que esteja doando ou falou da intenção de
doar roupas ou objetos, ou se você conhece lojistas que têm ponta de
estoque, que têm roupas de troca de vitrine, de mostruário, que não mais
serão vendidas, ou roupas usadas e em bom estado, explique a essas
pessoas que podem doar à nossa Casa. Doação bendita que se transforma
em comida na mesa de muitas pessoas; em remédio comprado para a
saúde dos assistidos; em recursos para pagamento de contas de energia
elétrica, necessária para o banho; ou para estarmos aqui, usufruindo do
acolhimento deste abençoado CE; para ativar a lavanderia, a passaderia;
para pagar por documentos; transporte etc.
Então, esclareça as pessoas sobre o valor da doação de roupas femininas
ou masculinas em bom estado, e objetos também. Nossa Casa sempre
ficará muito grata pela sua atenção às necessidades dela.
ESPECIAL FESTA DA PIZZA DE PÁSCOA
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Finalmente, estamos na semana em que teremos a Noite da Pizza. Será
neste sábado dia 24 de março a partir das 19h30. Já pedimos sua
colaboração para avisar seus amigos e familiares e esperamos que possa
ter convidado muitas pessoas, precisamos de sua ajuda para isso.
Será uma noite muito especial, porque contaremos com lindas cestas de
ovos de Páscoa, feitos com chocolate de muito boa qualidade. Já que a
Páscoa se aproxima, você poderá ganhar presentes para seus filhos, netos
e amigos. Venha nos prestigiar nessa Noite da Pizza, comer, beber, jogar
bingo, conversar com seus amigos e ajudar-nos na arrecadação de fundos.
A Casa precisa de voluntários também, e conta com o seu trabalho para o
sucesso dessa festa. Venha servir mesas, vender bingo, não precisa ter
nenhuma experiência. Apresente-se para o trabalho! O objetivo é levantar
recursos para as despesas.
...
PARA A NOSSA REFLEXÃO DE HOJE, visitei o site da FEB – Federação
Espírita Brasileira – e trouxe para nós um texto, de Geraldo Campetti
Sobrinho, intitulado: Um olhar diferente. E ele diz assim:
“Em admirável visão de futuro, Jesus profetizou e o evangelista Marcos
anotou: “Olhai, vigiai e orai; porque não sabeis quando será o tempo”
(Marcos, 13:33).
“A que tempo o Mestre se referiu? Aos tempos chegados?
“Observando-se tudo o que tem ocorrido na atualidade, nesses momentos
líquidos em que os valores parecem perder significado e boa parte das
pessoas não sabem para onde ir ou qual caminho percorrer, tudo parece
apontar que os tempos já chegaram…
“A recomendação de Jesus, definida na palavra “olhai”, determina que
saiamos de nosso mundo íntimo e busquemos enxergar o que está
acontecendo ao nosso redor. Uma espécie de visão panorâmica que
alcance todo o possível, para que consigamos perceber a ambiência em
torno de nós e como temos agido e reagido ao vislumbrado (ao que
estamos vendo).
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“Olhar, mirar e examinar são atitudes saudáveis, quando se tem o
propósito sincero de aprender e conquistar novos valores, buscando uma
compreensão abrangente da realidade que enfrentamos no dia a dia.
“Qual a leitura que fazemos do que está acontecendo no mundo? Como
temos sentido o instante atual? Até que ponto nos abalamos pelas ondas
efêmeras (quer dizer, breves, passageiras) de modismos e ocorrências
impactantes, que assolam (abatem) as sociedades cotidianamente?
“Considerar, avaliar e ponderar integram perspectivas de olhares
percucientes

(profundos,

penetrantes),

que

não

se

circunscrevem

(delimitam) à objetividade material, restritiva e limitadora, mas que
transcendem a novos olhares, captadores de realidades espirituais e
mediadores dos liames (dos laços) entre passado, presente e futuro. Isso
implica enxergar além, compreendendo o antes e o depois, para se
entender precisamente o agora. Nessa concepção, as variáveis tempo e
reencarnação são imprescindíveis para o entendimento do ser imortal
como artífice de seu próprio destino e, consequentemente, responsável por
suas ações, palavras e pensamentos, no processo contínuo e crescente de
metainfluências (quer dizer, de influências transcendentais) entre todos os
seres da Criação Divina.
“O termo “olhai”, da máxima “Olhai, vigiai e orai”, com que Jesus nos
desafia, é uma proposta: de renovação para o despertar da consciência;
de estímulo para a superação de paradigmas materialistas; de convocação
para a efetiva transformação moral de cada um de nós, com vistas à
regeneração social de toda a Humanidade.
“Como tem sido nosso olhar perante as pessoas, ocorrências, provações e
oportunidades que a vida nos oferece? O que diferencia nosso olhar do
olhar comum?
“Não obstante as tendências alarmantes do final dos tempos e, mesmo
considerando o caos que parece dominar o mundo, em que tantos se
deixam conduzir pelo pessimismo e descrença, “o amor é o olhar de Deus
sobre a vida”, como nos ensina Léon Denis.
“Por isso, eu prefiro ter um olhar diferente: otimista e amoroso. E você?”
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...
Muito obrigada. Na sequência, fiquem com vários palestrantes em vídeo
apresentados pela TV Transição, no programa intitulado Objetivos da
Vida. E na sequência, nosso irmão Dr. Homero nos trará algumas
reflexões.
Que Jesus nos abençoe a todos.
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