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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 27/06/17 

Boa noite! A paz de Jesus para todos!  

Sempre pedimos doação de itens essenciais ao dia-a-dia 

da Casa. Pois hoje, precisamos pedir sua atenção para 

outro item que tem feito falta e quando termina, se faz 

necessário comprar: o item é AÇÚCAR. Quem puder trazer 

ainda nesta semana, estará ajudando com um item 

essencial, que está fazendo falta nas prateleiras. 

Na CAMPANHA de doação de cupons fiscais, pedimos que 

continuem a trazer todas as terças-feiras, pois a 

arrecadação é muito relevante para as despesas do Lar.  

Mas hoje, particularmente, queremos pedir que se 

apresentem voluntários para a digitação de cupons. Às 

vezes, ocorre uma lacuna na presença dessa ajuda tão 

importante, a tal ponto que estamos aqui nesta tribuna 

para solicitar aos amigos, que pensem em seus 

compromissos e se apresentem, com total flexibilidade de 

horário, para digitar cupons a fim de não perdê-los, já que 

eles têm data certa para serem cadastrados no site da 

Secretaria da Fazenda do estado. Podem ser duas horas, 

uma hora, uma vez por semana, duas vezes, como você 

puder, mas repense sua agenda e junte-se a nós nesse 

trabalho. Falar com a Daniela, por favor. 

Ainda sobre DOAÇÕES, esclarecemos que aqueles que 

tiverem itens grandes a serem doados, podem telefonar 

para a recepção do LBR, que um dos nossos competentes 

recepcionistas anotará seu nome, telefone e detalhes. Eles 
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são as pessoas certas a serem contatadas, pois eles têm 

a agenda do motorista e poderão verificar a 

disponibilidade das retiradas. Pedimos sua compreensão, 

se às vezes não podemos retirar no seu tempo. Temos boa 

vontade, mas às vezes não dá para fazer retiradas com 

maior agilidade. Pedimos que adapte seu gesto de doar ao 

tempo daquele que receberá sua doação. Isto também é 

caridade. 

Com muita saudade no coração, hoje vou ler um texto que 

o nosso querido dirigente, agora em Espírito, o Sr. José 

Carlos Corsi, leu na abertura do dia 29 de julho de 2014.  

Há 3 anos, ele esteve aqui nesta tribuna lendo estas 

palavras, que continuam tão atuais e importantes para 

nossa reflexão. Talvez mais importante, porque o tempo 

urge para que tomemos nossas resoluções, nesse período 

conturbado de transição planetária.  

“O QUE É SER ESPÍRITA?” 

• Ser espírita não é ser nenhum religioso; é ser cristão. 

• Não é ostentar uma crença; é vivenciar a fé sincera. 

• Não é ter uma religião especial; é deter uma grave 

responsabilidade. 

• Não é superar o próximo; é superar a si mesmo. 

• Não é construir templos de pedra; é transformar o 

coração em templo eterno. 
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• Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação; é 

compreendê-la como manifestação da Justiça Divina e 

caminho natural para a perfeição.  

• Não é só comunicar-se com os Espíritos, porque todos, 

indistintamente, se comunicam, mesmo sem o saber; é 

comunicar-se com os bons Espíritos, para se melhorar e 

ajudar os outros a se melhorarem também. 

• Ser espírita não é apenas consumir as obras espíritas 

para obter conhecimento e cultura; é transformar os livros 

e suas mensagens, em lições vivas para a própria 

mudança. 

• Ser sem vivenciar é o mesmo que falar sem fazer. 

• Ser espírita não é internar-se no Centro Espírita, 

fugindo do mundo, para não ser tentado; é conviver com 

todas as situações, lá fora, sem alterar-se como espírita, 

como cristão. 

• O espírita consciente é espírita no templo, em casa, 

na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho, ou no 

meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na 

doença. 

• Ser espírita não é ser diferente; é ser exatamente 

igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. 

• Não é mostrar que é bom; é provar a si próprio que se 

esforça para ser bom, porque ser bom deve ser um estado 

normal do homem consciente. 

• Anormal é não ser bom. 
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• Ser espírita não é curar ninguém; é contribuir para 

que alguém trabalhe sua própria cura. 

• Não é tornar o doente um dependente dos supostos 

poderes dos outros; é ensinar-lhe a confiar nos poderes 

de Deus e nos seus próprios poderes, que estão na sua 

vontade sincera e perseverante. 

• Ser espírita não é consolar-se por receber; é 

confortar-se em dar, porque pelas leis naturais da vida, "é 

mais bem-aventurado dar do que receber". 

• Não é esperar que Deus desça até onde estamos; é 

subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e 

esforçando-se para melhorar sempre. 

• Isto é ser espírita! 

“Com as bênçãos de Jesus, nosso Mestre. 

José Carlos Corsi.” 

(o texto O que é ser espírita foi escolhido para leitura 

pelo querido Sr. José Carlos Corsi, como eu disse, no dia 

29/07/2014 e foi extraído do livro Aprendendo a lidar com 

as crises, de Wanderley Pereira). 

 

Na sequência, assistiremos a uma palestra intitulada 

Perigo do Orgulho e Leis Morais, com nosso irmão 

Haroldo Dutra Dias. 

E a seguir, faremos uma oração pela paz nos corações de 

todos aqui presentes, neste nosso querido LBR. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 


