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Boa noite! A paz de Jesus para todo o nosso Planeta. 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS E ITENS 

ESSENCIAIS: café, óleo, leite e fraldas geriátricas 

tamanho grande. Se você puder, lembre-se de trazer toda 

3ª. feira um item, sem pesar no seu orçamento. 

Atualização sobre a CAMPANHA de DOAÇÃO DE CUPONS, 

que estará sendo alterada pelo governo do estado de SP. 

Seguem valendo as doações dos cupons até agosto. Mas 

a Daniela já tem instruções sobre como baixar o aplicativo 

para começar a aprender a usá-lo. A boa notícia é que 

poderá ser também no seu computador e não somente no 

celular. Mas para quem faz uso de aplicativos como 

WhatsApp, basta aprender e usará o aplicativo da doação 

com extrema facilidade. Vamos montar um beabá e passar 

aqui para aprendermos juntos. Até agosto, poderemos ir 

treinando com os cupons que nós mesmos recebermos 

das lojas e mercados, assim, poderemos ir perguntando 

quando surgirem dúvidas. O governo de SP garante que 

mudará a forma de doação, mas aumentará a 

porcentagem sobre cada cupom. Então, mesmo que 

cadastremos menos cupons, aparentemente, a 

arrecadação será a mesma de hoje. É com o que estamos 

contando. Então, continuem trazendo os cupons. 

 



Estamos em meio a tantos acontecimentos em nosso país, 

que vou ler uma mensagem sobre a A MISSÃO DO BRASIL 

COMO PÁTRIA DO EVANGELHO. Trata-se de uma 

mensagem psicografada em outro Centro Espírita e 

transmitida em 18 de maio deste ano, sobre o Brasil dos 

dias atuais: 

  "Os últimos acontecimentos, que acompanhamos 

todos pela mídia, perplexos, e até assustados, não nos 

devem trazer medo nem insegurança. 

  “Foram programados pelas Esferas Superiores 

para devolver ao Brasil a condição de Pátria do Evangelho. 

  “Estamos assistindo a uma depuração moral do 

País, necessária, e até imprescindível, para que ele retome 

sua rota de luz, clareando sua estrada de renovação. 

  “Não nos atenhamos aos noticiários, friamente, 

como se fossem relatos meramente de fatos que, à 

primeira vista, nos trariam susto e nos fariam temerosos 

quanto ao futuro. 

  “Tenhamos confiança no amanhã. Os que erraram 

e erram, propositalmente ou não, serão chamados à razão 

pelas suas consciências. 

  “Quanto a nós, fiquemos conscientes de nosso 

papel e não nos afastemos da luz e do trabalho que nos 

cabe realizar. 



  “Não fiquemos inseguros. A proteção é vasta e o 

Brasil vai recuperar seu caminho de paz e de 

esclarecimento, quanto ao verdadeiro rumo de todos nós. 

  “Não fujamos de nós mesmos. Tenhamos a 

coragem de nos renovar e mudar tudo aquilo que precisa 

ser revisto. 

  “Deus está atento. As Forças Sublimes do Universo 

não faltarão, para que nos sintamos protegidos e 

amparados, longe do caos. 

  “Deus está conosco. 

  “Jesus nos ampara. 

  “Sejamos fortes diante das tempestades que 

virão. Não vacilemos em relação à reforma íntima. 

Coragem e fé. Tempos novos estão chegando. 

  “Estejamos preparados para recebê-los." 

 

Hoje, dia 23 de maio, nosso querido Lar Bom Repouso 

completa 43 anos de pujante existência. Em nome de 

todos, agradeço ao Sr. José Carlos Corsi e a Dona 

Margherita Biasi Corsi por terem sonhado essa obra 

magnífica e terem permitido que fizéssemos uma pequena 

parte dela. Obrigada, queridos, pelo seu acolhimento. 

Na sequência, o Dr. Homero virá prestar uma homenagem 

nesta data importantíssima.  

Muito obrigada, fiquemos com Jesus e com o Dr. Homero. 


