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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 18/07/17
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
Seguimos com nossa CAMPANHA PERMANENTE DE
DOAÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS, para 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.
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS: continuem
pedindo no comércio, quando vão às compras e continuem
trazendo aqui na Casa. Ainda pedimos ajuda também de
digitadores de cupons, pois seguimos precisando deles.
Junte-se a nós para digitar cupons fiscais no seu horário
livre.
Estamos em julho e vou lembrá-los que agosto é o mês
de NOSSA TRADICIONAL FESTA ITALIANA, nas ruas do
bairro Fundação, em nossa cidade. E nosso Lar Bom
Repouso, que sempre foi presença constante na festa, não
fará diferente neste ano, apesar da ausência física de
nossos queridos dirigentes maiores, Sr. José Carlos Corsi
e Dona Margherita Biasi Corsi, pois o Lar sempre foi
importante protagonista dessa festa e sempre manteve

2

um nível de qualidade atento e respeitoso com o visitante
do local.
No dia 5 de agosto, teremos o primeiro final de semana
da tão aguardada Festa, que tomará todos os finais de
semana até o dia 27 – sempre aos sábados e domingos,
das 19 às 23h.
Salientamos que, principalmente, por amor à capitã dos
trabalhos árduos que a preparação da festa impõe, Dona
Margherita, pela dedicação que ela sempre mostrou em
todos os eventos que punha sua mão, os trabalhadores da
Casa se reuniram e decidiram enfrentar os trabalhos para
que a festa ocorra, como sempre.
Assim, estamos aqui a convidá-los, trabalhadores de todos
os anos, que reunam suas roupas, que as lavem, passem,
deixem preparadas para logo mais nos encontrarmos em
pleno trabalho de servir na Festa Italiana.
Voluntários novos, que queiram se juntar a nós, para
trabalhar na barraca do Lar Bom Repouso, apresentem-se
e venham conhecer como é gratificante doar algumas
horas de seu tempo em um sábado ou um domingo, ou
em ambos, se puderem. Você pode ser garçom,
garçonete, recepcionista, organizador de fila, ajudante da
cozinha, limpador de mesas, há muitas tarefas, onde você
pode se encaixar e ser muito útil e não precisa de
experiência. Ali nos reunimos para um trabalho poderoso
de arrecadação de recursos.
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E por fim, pedimos que saiam convidando seus amigos,
colegas de trabalho, familiares; saiam divulgando e
falando da boa comida que é servida na barraca do Lar
Bom Repouso. Para quem não sabe, o Lar Bom Repouso
representa a região italiana da Calábria, então, serve
comidas típicas dessa região.
Os pratos principais são: cabrito ao molho madeira,
maminha com farofa especial, massas com 6 diferentes
molhos, inclusive vegetariano, provoleta feita de discos de
provolone, lanches, pizzas. É muito diversificado o
cardápio e de muito boa qualidade. Convidem sem medo,
nossa barraca funciona como um restaurante, onde as
pessoas entram e se sentam para serem servidos.
...
Vou ler um texto que escreveu um autor desconhecido,
mas trata-se de mensagem importante para todos os
TRABALHADORES DAS CASAS ESPÍRITAS, para todos os
Cristãos e para todos os que fazem qualquer trabalho
voluntário.
“Atenha-se ao seu trabalho. Não esteja nesse propósito
que edifica, para enaltecer sua vaidade ou satisfazer os
olhares externos – de trabalhadores, coordenadores ou
público.
“Trabalhe pelo propósito único e principal, de SERVIR AO
CRISTO.
“Se alguém ou algo o deixou triste dentro da casa espírita,
siga adiante, firme na finalidade do trabalho; se vir algo
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que o desagrada, chama o trabalhador silenciosamente
para sanear a questão; se vir maledicências que pululam
na atmosfera do serviço, faz sua parte: filtra o lado
negativo de cada um e absorve as virtudes ofertadas.
“Faça semear o bem e exalte seu propósito, advertindo
seus companheiros incautos (imprudentes) de que a obra
feita não é para os homens, mas para Jesus.
“Não olvide de que o Lar Espírita onde se trabalha e estuda serve também de residência para aprimorar nossa
paciência, benevolência e perseverança no intuito do bem.
“Ademais, todo Centro Espírita é um hospital-escola, onde
estamos para sanear nossa mente, burilar as más
inclinações e medicar nosso espírito.
“Se nas suas atividades profissionais, você tem
consciência de que não é insubstituível, aplique essa
verdade também para os trabalhos voluntários no centro
em que frequenta.
“Quem necessita do trabalho é você, a casa sempre terá
obreiros sequiosos por servir.
“Jesus tem milhares de trabalhadores que O servem como obreiros da Boa Nova. Se você está no trabalho é porque este lhe foi confiado. Então, apenas siga adiante
servindo, sem lamúrias, sem melindres, sem condicionais.
“Lembre-se: o Centro Espírita ou o templo religioso que
frequenta é a sua "muleta" preciosa, e você é o “aleijado
espiritual”. Para caminhar de forma plena, precisa da
muleta, pois é lá que sua saúde espiritual será tratada.
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“Não temos condições de seguir na vida sem as
orientações preciosas do Mestre Crucificado, e essas lições
são redivivas no Centro Espírita ou nos templos religiosos
de boa fé.
“Trabalhador cristão, se você estiver trabalhando, com o
intuito de satisfazer olhares alheios, mostrar-se laborioso,
empenhado na causa, mas unicamente a fim de agradar o
seu ego e quem se encontra junto de você, esteja certo
de que em breve você deixará o trabalho.
“Esta é uma infeliz verdade, pois na primeira
contrariedade que existir entre você e um colega de
serviço, ou até mesmo quando olhar alguma desavença
interna, que repercuta na sua insatisfação, você desistirá
de pronto da causa. Se esquecerá para quem está
trabalhando, de fato, e, por essa razão, desistirá.
“O propósito do trabalho voluntário dentro de uma casa
espírita ou onde quer que seja, é servir a Jesus, nosso
Mestre Memorável. Paz e luz a todos.”
Na sequência, assistiremos a uma palestra intitulada
Assédios Espirituais Organizados, com nossa irmã
Sueli Caldas Schubert. E a seguir, faremos uma oração por
todo o nosso planeta, para que tenhamos paz em todos os
corações.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus.

