RECADOS DA TERÇA-FEIRA 17/01/17
Boa noite! A paz de Jesus para todos! Feliz ano novo!
Começamos 2017, agradecendo por termos esta
abençoada oportunidade de sermos acolhidos nesta
Casa

bendita.

Acima

de tudo,

agradecidos pelo

acolhimento dos fundadores desta Casa, Sr. José
Carlos Corsi, desde abril do ano passado, morando na
Pátria Espiritual; e Dona Margherita Biasi Corsi, por
quem elevamos nossos pensamentos a Deus todos os
dias, pedindo que ela tenha forças e muita luz neste
momento de sua vida.
Também pedimos a Jesus que nos ajude a renovar e
reforçar os votos de trabalharmos bem, termos
melhores atitudes, fazermos mais caridade, corrermos
atrás de nossos sonhos

e metas, sermos mais

amorosos.
Assim, contribuindo para inspirar seus votos e ajudar a
fortalecê-los, trouxemos alguns endereços de sites na
internet, cujos conteúdos serão aliados de seus desejos
de se transformarem, pois o saber, o instruir-se é que
são as verdadeiras ferramentas de transformação.
“Amai-vos e instruí-vos”, disse Jesus. E acreditem:
instruir-se faz toda a diferença no fortalecimento de
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nosso

íntimo,

diante

das

vicissitudes

que

se

apresentam na jornada terrena.
Os endereços estão afixados lá fora, para quem quiser
anotar.
O site da FEB – Federação Espírita Brasileira - tem rico
conteúdo, desde cursos, palestras, vídeos, livros, até
notícias. A FEB tem um braço na televisão, que é a TV
CEI que está inserida no site FEB TV, contendo
documentários e muitos materiais em vídeo.
O site da Agenda Espírita Brasil procura, em suas
publicações, artigos e divulgação de eventos, sempre
manter-se fiel às bases doutrinárias publicadas por
Allan Kardec. Já foi ratificado pela FEB como órgão de
divulgação do Espiritismo no Brasil.
O site da Edicei contém materiais espíritas que são
traduzidos e divulgados em vários idiomas.
O site da Mansão do Caminho contém leituras e a
agenda de Divaldo, para quem tem interesse de assistir
palestras ao vivo com o eminente orador.
O site de Haroldo Dutra Dias contém vários podcasts
intitulados “7 minutos com Emmanuel”, com Haroldo
lendo e comentando as mensagens. E vários outros
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projetos incríveis, para quem quer estudar. O Portal
Ser, por um valor mensal pequeno, permite acesso a
várias palestras que não estão abertas no YouTube.
Mas se prestigiarem o site do Lar Bom Repouso,
encontrarão ali, além de informações sobre a Casa, um
enorme acervo de materiais para estudo e informação,
e um link para a Rádio Web Síntese, onde podem ouvir
música de boa qualidade entremeada com mensagens
edificantes e esclarecedoras. Aproveitem! Ano novo,
vida nova, para crescermos mais nesta encarnação!
CAMPANHAS DE DOAÇÕES
Normalmente,

a

Casa

mantém

uma

campanha

permanente para receber doações de itens essenciais
para o funcionamento de sua rotina no dia-a-dia. Pela
importância dos itens, vocês me ouvirão falar dessa
campanha o ano todo, repetidas vezes.
Falo da arrecadação de café, leite, óleo e fraldas
geriátricas tamanho grande. Conscientizemo-nos de
que este nosso Lar Bom Repouso tem mais de 100
moradores que necessitam dos mesmos itens que
necessitamos em nosso lar. A grande dica é: toda 3ª.
feira estou aqui, como lembrar de trazer? Cada um
pense em uma maneira de se recordar e tornar isto
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uma rotina. Para não onerar os bolsos, coloque um
item no carrinho do supermercado. E se todos fizermos
isto, a Casa sempre terá esses itens no seu dia-a-dia.
Também temos a campanha de doação dos cupons
fiscais. Algumas pessoas podem não saber como
funciona essa campanha, então, peço licença para
explicar. Seu cupom fiscal é doação importante, pois
ajuda a gerar recursos para as despesas da Casa. Na
hora de pagar por suas compras, seja na loja, no
mercado, onde for, e lhe perguntarem se quer a nota
fiscal paulista, diga que não, que não quer colocar o
seu CPF no cupom, pois pretende doá-lo. Junte, então,
seus cupons e traga-os aqui na Casa, pelo menos uma
vez por semana, por exemplo, toda 3ª. feira, quando
vier ao CE. Pense na doação do cupom como uma
doação que faz diferença para os recursos levantados
pela

Casa,

para

seu

mantenimento.

Assim,

os

convidamos a participar da campanha de doação dos
seus cupons.
Muito obrigada, na sequência, fiquem com uma
palestra com o Dr. Homero. Que Jesus nos abençoe.
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