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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 21/02/17 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! Façamos 

constantemente o exercício da paz mental, da não 

reclamação, da profunda e constante gratidão por 

tudo. Ao levantar-se: obrigada, meu Deus, por mais 

um dia de vida; ao deitar-se, obrigada, meu Deus, por 

mais um dia transcorrido em um país onde reina a paz; 

ao sair e retornar e ter a chance de novamente estar 

com seus queridos, sejam familiares, amigos, colegas, 

obrigada, meu Deus, pela oportunidade de novamente 

estar aqui; ao olhar para os olhos do filho amado, do 

companheiro de jornada, obrigada, meu Deus, por esta 

pessoa que veio passar por uma lição comigo e segue 

ao meu lado nesta jornada. São tantos os 

agradecimentos que assomam ao coração, quando 

começamos a criar o hábito de agradecer!... 

Ao lado da energia que vimos aqui usufruir às 3as. 

feiras, temos também o Evangelho no Lar, momento 

de oração conduzido aqui na Casa pelos irmãos José 

Roberto, Maria José e Inez. Sempre aos sábados, às 9h 

da manhã e todos estão convidados. Será mais uma 

oportunidade de virmos nos ‘blindar’ com a proteção do 

Alto, que jorra bondosamente aos que frequentam esta 

abençoada Casa. 
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Na próxima 3ª. feira, não haverá sessão pública e 

retornaremos no dia 07/03/17. 

CAMPANHAS DE DOAÇÕES e VOLUNTÁRIOS 

Este Lar, com mais de 100 assistidos, precisa mais 

intensamente de receber itens essenciais que são: 

café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho grande. 

Obviamente, toda doação é bem-vinda, mas de forma 

especial, a Casa precisa desses itens. É a nossa 

campanha permanente. 

Os cupons fiscais, que são as notinhas que o caixa lhe 

pergunta se quer CPF na nota, no momento de pagar 

por suas compras, também são importante item de 

doação. Não coloque seu CPF e lembre-se de trazê-los 

quando vier ao CE.  

Voluntários são sempre bem-vindos, venha conversar 

e ver onde vc pode trabalhar para se ajudar, enquanto 

nos ajuda. 

Quando vamos a um Centro Espírita, ou quando 

contatamos com os espíritos trabalhadores, em nossas 

orações ou trabalhando, ou durante o sono físico, 

muitos desencarnados carentes nos acompanham e 

são encaminhados ao socorro e esclarecimento. Então, 
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vamos trabalhar e guiar mais irmãos ao socorro 

espiritual. 

Muito obrigada, fiquem com uma interessante palestra 

em vídeo, de nosso irmão Divaldo Pereira Franco, 

intitulada ‘O medo de Amar’. 

Na sequência, faremos uma oração por nossa querida 

Dona Margherita e por tantos irmãos necessitados. 

Que Jesus nos abençoe. 

 


