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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 04/07/17 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! Comecemos uma 

campanha séria em nosso íntimo: Reclame menos. Elogie 

mais. O planeta necessita que saiamos dessa nuvem 

cinzenta de reclamações, que impede que a 

Espiritualidade se comunique conosco e repasse para nós 

o grande amor que têm por nós. E impossibilita que 

sejamos intermediários, pela sintonia, da ajuda que deve 

haver entre o o céu e a Terra, porque nossos pensamentos 

não captam a ajuda se estiverem focados na nuvem de 

reclamações. Substitua uma reclamação por um elogio. 

Algo de bom sempre encontraremos, afinal, o mundo é de 

Deus! 

Nossa CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS ao 

dia-a-dia da Casa continua priorizando os itens CAFÉ, 

LEITE, ÓLEO E FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO 

GRANDE. Na semana passada, anunciei outro item que 

tem feito falta e quando termina, se faz necessário 

comprar, que é o AÇÚCAR. Nesta semana, informo que 

seguimos precisando de açúcar e acrescente-se o FEIJÃO, 

que acabará em questão de dias. Quem puder trazer ainda 

nesta semana, estará ajudando com os principais itens, 

que estão fazendo falta nas prateleiras. A Casa acolhe 

mais de 100 irmãos, com 6 refeições ao dia, fora aqueles 

que pedem um prato de comida à porta. 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS: continuem 

pedindo no comércio, quando vão às compras e continuem 

trazendo aqui no nosso Lar.  
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Na semana passada, pedimos ajuda também de 

digitadores de cupons e seguimos precisando deles. 

Pensem em seus compromissos e se apresentem dentro 

de sua possibilidade de horário, para digitar cupons para 

serem cadastrados no site da Secretaria da Fazenda do 

estado. Repense sua agenda e junte-se a nós nessa frente 

de trabalho. Os que puderem, falem com a Daniela, por 

favor. 

RECEPÇÃO DE DOAÇÕES: esclarecemos que aqueles que 

tiverem itens grandes a serem doados, podem telefonar 

diretamente para a recepção do LBR, que um dos nossos 

competentes recepcionistas anotará seu nome, telefone e 

detalhes. Eles 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. 

 

Vou ler um texto que se trata do editorial deste mês de 

julho/2017, da Revista Reformador, publicada pela 

Federação Espírita Brasileira.  

Intitula-se Progresso, Amor e Caridade e tem como 

referência a obra de Allan Kardec, O Livro dos espíritos, 

na tradução de Guillon Ribeiro, trecho retirado do cap. 8 - 
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A Lei do progresso. Assim começa o editorial da FEB, com 

a questão Q 784:  

“Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece 

que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de 

avançar, caminha aos recuos? Resposta dos Espíritos à 

questão: 

“Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o 

homem se adianta, pois, que melhor compreende o que é 

mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister 

que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível 

a necessidade do bem e das reformas.” E continua o 

editorial:  

“Infelizmente, olhando o momento contemporâneo, temos 

a impressão de que a Humanidade caminha para que o 

mal chegue ao excesso, a fim de compreender a 

necessidade do bem e das reformas. 

“A Lei do Progresso é inexorável porque é Divina e, 

portanto, isenta do controle e ou do domínio humano. 

Dia haverá em que a Humanidade melhor compreenderá 

o Bem e, então, praticará tudo em conformidade com as 

Leis Divinas, perfeitas, imutáveis, guia seguro para a 

felicidade. 

“Nos dias atuais, em que o mal parece dominar a face da 

Terra, e a descrença, o desânimo, o medo, a insegurança 

se apresentam com realce e sentido de permanência, 

mesmo sabendo de sua temporalidade, uma vez que a 

ausência do bem está prestes a findar, faz-se necessário 
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compreender a premente necessidade do Bem e das 

reformas. 

“Reformas que devem se iniciar no interior de cada ser 

humano a fim de que se torne melhor e obediente às Leis 

Divinas, orientadoras ao caminho seguro e feliz tão 

almejado por todos. 

“Ações no Bem, aliadas à caridade, se fazem urgentes, 

pois somente o amor em ação fará as reformas adequadas 

e anulará os equívocos cometidos pela imperfeição, que 

ainda fomenta a perver 

sidade do homem. 

“A caridade fará que o progresso siga o seu curso natural 

e reformará as criaturas, quando aplicada no cotidiano, 

desde os atos mais singulares aos mais complexos. 

“Será que diante do Amor e da Caridade, precisamos 

chegar ao excesso, para tornar compreensível a 

necessidade da prática do bem e das reformas? 

“Pensemos nisso e ajamos com amor e caridade enquanto 

é tempo!” 

 

Na sequência, assistiremos a uma palestra intitulada A 

Mensagem da Imortalidade da Alma, com nosso irmão 

Haroldo Dutra Dias. E a seguir, faremos uma oração 

mentalizando a paz em todos nós e para os nossos 

queridos que já partiram. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 


