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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 25/04/17 

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

CAMPANHAS DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS E ITENS 

ESSENCIAIS 

Normalmente, a Casa mantém uma campanha 

permanente para receber doações de itens essenciais ao 

funcionamento de sua rotina no dia-a-dia. Pela 

importância dos itens, vocês me ouvem falar dessa 

campanha 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 uma rotina. Para não onerar os 

bolsos, coloque um item no carrinho do supermercado. E 

se todos fizermos isto, a Casa sempre contará com esses 

produtos. Somos 30 pessoas aqui hoje, seriam 30 itens 

arrecadados. 

Como nossos corações estão em luto pela perda muito 

recente da presença de nossa grande dama Dona 

Margherita, vou ler um trecho de Emmanuel, psicografia 

de Chico Xavier, intitulado: 

Eles vivem – falando sobre nossos queridos que partem 

antes de nós. 
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Ante os que partiram, precedendo-te na Grande Mudança, 

não permitas que o desespero te ensombre o coração. 

Eles não morreram. 

Estão vivos. 

Compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem 

consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da 

angústia, quando te afastas da confiança em Deus. 

Eles sabem igualmente o quanto dói a separação. 

Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos 

trementes no adeus, conservando na acústica do espírito 

as palavras que pronunciaste, quando não mais 

conseguiram responder as interpelações que articulaste 

no auge da amargura.  

Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou 

à tua dor. 

Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e 

à existência terrestre, sem eles, e quase sempre se 

transformam em cirineus de ternura incessante, 

amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te 

as lágrimas, quando tateais a lousa ou lhes enfeitas a 

memória perguntando porquê. 

Pensa neles com a saudade convertida em oração. 
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As tuas preces de amor representam acordes de 

esperança e devotamento, despertando-os para visões 

mais altas na vida.  

Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que 

estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo, por infatigáveis 

zeladores de teus dias. 

Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades 

a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és 

o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz 

necessária. 

Quando te disponhas a buscar os entes queridos 

domiciliados no Mais Além, não te detenhas na terra que 

lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no 

plano material... 

Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam 

da união sem adeus e ouvirás a voz deles no próprio 

coração, a dizer-te que não caminharam na direção da 

noite, mas sim ao encontro de Novo Despertar. 

Emmanuel - Francisco Cândido Xavier 

 

Hoje deixei para o final, informações sobre a campanha de 

DOAÇÃO DE CUPONS. Pela importância da informação, 

peço sua atenção. O recado sobre doação de cupons é 

repetitivo, mas hoje peço sua atenção: 
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DOAR PODE FICAR MUITO MAIS DIFÍCIL! 

Milhões de paulistas doam suas notas fiscais todos os 

anos, para financiar o trabalho de Instituições de caridade. 

Hoje, doar é um ato muito fácil, pode-se doar na loja, 

colocando as notinhas nas urnas, ou levando-as para as 

Instituições, como acontece aqui no nosso LBR, quando 

vocês as trazem.  

Agora, o Governo do Estado mudou a regra e só aceitará 

a doação da nota, se o consumidor se cadastrar no 

sistema, usar sua senha, entrar online no site ou usar um 

aplicativo baixado em um celular moderno.  

Ou seja: doar vai ficar muito mais difícil, e um programa 

que é tão bacana, que aproxima o trabalho de Instituições 

sérias a consumidores e empresas, corre o risco de acabar, 

a partir de setembro deste ano, se nossos pedidos não se 

unirem para que esta mudança não aconteça! 

Em 2016, mais de 160 mil pessoas foram beneficiadas 

pelo trabalho realizado pelas Instituições que recebem a 

doação de suas notas, e quase 5 milhões de atendimentos 

foram feitos, graças aos recursos gerados com a doação 

de cupons. 

Queremos que os paulistas possam continuar doando suas 

notas para as Instituições, por meio das urnas ou 

diretamente na sede das Casas de caridade, como 

acontece hoje. 
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Se o governador e seus secretários perceberem o 

tamanho do impacto negativo, que essa medida pode ter 

para as Instituições sérias, poderemos reverter essa 

decisão ainda neste mês.  

Assim, estamos em meio a uma campanha que pede que 

participemos todos, eu, você, seu filho, seu irmão, seu 

amigo, espalhemos para todos! Enviando agora mesmo 

nosso e-mail, faremos pressão para esse pedido ser 

atendido, ou seja, que o sistema de doação de cupons não 

mude! 

Mas fiquei frustrada ao perceber que li no Facebook sobre 

essa petição, que a Daniela, de nossa Casa, postou no dia 

12 de abril e passados 13 dias, hoje, apenas 3900 pessoas 

clicaram no link, para dizer que não querem que as 

doações via Nota Fiscal Paulista sejam feitas somente 

online!  

Temos informação de que nosso impacto multiplicador é 

de que podemos atingir milhões de pessoas em 2 dias se 

passarmos para apenas 10 pessoas de nossa lista de 

contatos. Com esse resultado baixo, apenas 3 mil pessoas, 

pode-se ver que muitos de nós desconhece o poder 

transformador que tem em mãos! Se passamos piadinhas 

e outras mensagens para a frente, por que não 

campanhas sérias como esta? Por que não clicar num link 

e informar e-mail, nome e sobrenome para uma vitória do 

Bem? 
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Então, queremos explicar a vocês como participar, porque 

não basta curtir. Tem que PARTICIPAR e é muito simples. 

Basta clicar no link que está informado abaixo, digitar seu 

endereço de email, seu 1º nome, seu sobrenome e clicar 

em ENVIAR. Só isso! 

Repetindo: 

1) clicar no link: 

http://www.notanaurna.minhasampa.org.br/ 

2) digitar seu email 

3) digitar seu 1º nome 

4) digitar seu sobrenome 

5) clicar em ENVIAR 

Escrevi as instruções e afixei lá fora, caso você esqueça. 

Mas também explico lá na minha página do Facebook. 

Muito obrigada pela sua atenção e participação. 

Precisamos muito de vocês.  

Um trecho da mensagem que acabei de ler, de Emmanuel, 

diz que: 

“Quando puderes, realiza por eles – aqueles que partiram 

- as tarefas em que estimariam prosseguir e os terás 

contigo como incansáveis cuidadores de teus dias.”  

Podemos imaginar que Dona Margherita e o Sr. José Carlos 

são aqueles que estimariam prosseguir este trabalho e 

agora contam conosco. E segundo Emmanuel fala neste 

http://www.notanaurna.minhasampa.org.br/
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trecho, se assim procedermos, nós os teremos por 

incansáveis cuidadores em nossas vidas. 

Na sequência, assistiremos a um vídeo com nosso irmão 

Haroldo Dutra Dias, intitulado “Tudo Passa”. 

Em seguida, faremos uma oração para que nossa querida 

Dona Margherita receba nossos eflúvios de amor, agora 

lá, na Pátria Espiritual.  

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 

 


