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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. Estes itens são primordias para o dia-a-

dia. A Casa recebe muitas doações, mas estes são itens 

que costumam faltar, a despeito das doações que chegam 

cotidianamente. 

DOAÇÃO DE ROUPAS FEMININAS 

Nossa Casa abriga adultos do sexo masculino e, por esta 

razão, muitas pessoas imaginam que somente recebemos 

doações de roupas para homens. Mas não é assim, porque 

as roupas femininas, após serem cuidadas,  são vendidas 

num pequeno bazar que a Casa mantém, como um 

brechó, e os recursos ali gerados são muito importantes 

para o pagamento de várias despesas da Casa. Assim, se 

você conhece lojistas que têm ponta de estoque, que têm 

roupas de troca de vitrine ou mostruário, ou pessoas que 

têm roupas usadas ou objetos em bom estado, explique a 

eles, que as doações se transformam em comida aqui no 

LBR; são sinônimo de remédio, comprado para a saúde 

dos assistidos; geram recursos para pagamento de contas 

de energia elétrica, de água, telefone, documentos etc. 

Então,  explique isto para o lojista, para o vizinho e gere 

um importante fluxo de doações. Nossa Casa sempre 

ficará muito grata pela sua atenção às necessidades dela. 

Mas no final, recebemos tanta energia de sustentação 



aqui, que tudo que fizermos será apenas um pequeno 

gesto de gratidão. 

Na semana passada li uma mensagem sobre a nossa 

missão, enquanto brasileiros, diante do compromisso com 

o Cristo, de sermos Pátria do Evangelho dEle.  

Pela importância do tema, resolvi apresentar aqui para 

vocês, como fiz em um outro dia com o livro Pensamento 

e Vida, de Emmanuel, pesquisa sobre o livro Brasil, 

Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem 116 

páginas, e que se lermos apenas 5-6 páginas ao dia, em 

20 dias o teremos lido, neste importante momento por que 

passa o nosso país. 

É uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, 

assinada pelo espírito Humberto de Campos. A primeira 

edição foi publicada no ano de 1938 pela Federação 

Espírita Brasileira. 

Nesta obra, o autor espiritual narra os principais fatos da 

história do Brasil, tanto no plano material, como no plano 

espiritual. Revela com riqueza de detalhes os planos das 

falanges espirituais no desenrolar da história mundial, 

influenciando os homens encarnados na luz do divino 

evangelho deixado por Jesus. É narrado desde o despertar 

da Europa para as grandes navegações no século XV, até 

a Proclamação da República do Brasil, no final do século 

XIX.  



Este livro é "a revelação da missão coletiva de um país", 

como define o Espírito Emmanuel, que assina o prefácio. 

No livro, o autor espiritual, Humberto de Campos, que em 

obras posteriores passou a utilizar o pseudônimo Irmão X, 

analisa fatos da História, objetivando demonstrar a missão 

evangelizadora do Brasil e o acompanhamento feito por 

Jesus sobre o processo evolutivo de nossa Pátria. A partir 

de dados colhidos no plano espiritual, tece comentários 

sobre a escravidão, os movimentos nativistas, a 

independência, a Guerra do Paraguai, o Espiritismo e o 

Movimento Espírita no Brasil. Explica a missão da pátria 

brasileira como "coração espiritual da Terra", evidenciada 

pela espontânea e enorme acolhida que a Doutrina 

Espírita, codificada por Allan Kardec, teve neste país, 

concitando o povo à prática do Evangelho de Jesus, a fim 

de irradiar à humanidade a paz e a fraternidade. 

Diz Emmanuel no prefácio: “Peçamos a Deus que inspire 

os homens públicos, atualmente no leme da Pátria do 

Cruzeiro, e que, nesta hora amarga em que se verifica a 

inversão de quase todos os valores morais, no seio das 

oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a 

magnitude dos seus precípuos deveres. [...] 

“E quanto a nós outros, que Deus nos fortaleça, inspire e 

abençoe, sustentando-nos nos embates que a vida nos 

oferece como oportunidade de crescimento intelecto-

moral.”  



Acrescento, que nosso irmão Divaldo, que acabou de 

completar 90 anos de idade, e novamente está em longa 

turnê de palestras pela Europa, perguntado sobre como 

está o Brasil, respondeu: “Ah, o Brasil está muito bem.” 

As pessoas que o ouviram deram risada, imaginando que 

ele estava brincando. Mas ele explicou sério, que o Brasil 

está muito bem, pois para mudar o que está errado é 

necessário trazer à tona o que estava escondido e 

corrompido. E isto está acontecendo. Mudanças estão 

acontecendo para tudo ficar melhor.  

Então, saibamos confiar e mostremos o Evangelho na 

nossa conduta! Acolhamos nossos irmãos imigrantes, 

quando os encontrarmos pelas lojas, pelas ruas, nas 

padarias... Vibremos luz aos nossos irmãos envoltos pelo 

egoísmo doentio, ao ouvirmos notícias de corrupção. 

Abramos nossos corações, sejamos o Evangelho de Jesus, 

em carne e osso todos os dias! 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo 

intitulada Dimensões Espirituais da Casa Espírita, com 

nossa irmã Sueli Caldas Schubert. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 

 


