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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 25/07/17 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

Não se esqueçam que estamos em CAMPANHA 

PERMANENTE PARA A DOAÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS, 

para a rotina de nossa Casa, que são: café, leite, óleo e 

fraldas geriátricas tamanho grande. Com mais de 100 

moradores que necessitam dos mesmos itens que 

necessitamos em nosso lar, é fácil entender porque 

estamos sempre com a campanha permanente dos itens 

mais usados. Contamos com sua ajuda. 

A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS continua: 

peçam no comércio, quando forem às compras e se 

puderem nos ajudar digitando cupons em seus horários 

livres, apresentem-se para esse trabalho também. 

Procurem pela Daniela e ela lhes explicará como funciona. 

E falando em campanhas, não se esqueçam da CAMPANHA 

DA NÃO RECLAMAÇÃO: Reclamar menos, elogiar mais. 

Reclamar rebaixa nossa sintonia e nos atrapalha receber 

ajuda da Espiritualidade Superior. 

 

Na semana passada, fiz a primeira chamada lembrando da 

nossa TRADICIONAL FESTA ITALIANA, nas ruas do bairro 

Fundação, em nossa cidade. 

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. 
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Estamos aqui a convidá-los, trabalhadores de todos os 

anos, preparem suas roupas 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 gratificante 

trabalho de arrecadação de recursos. 

Pedimos que CONVIDEM SEUS AMIGOS, COLEGAS DE 

TRABALHO, FAMILIARES; DIVULGUEM FALANDO DA BOA 

COMIDA QUE É SERVIDA NA BARRACA DO LAR BOM 

REPOUSO. É muito diversificado o cardápio e de muito boa 

qualidade. Nossa barraca funciona como um restaurante, 

onde as pessoas entram e se sentam para serem servidos 

pela alegria dos inúmeros trabalhadores. 

... 

Vou ler textos que ditou André Luiz a Chico Xavier, que nos 

servem como luvas para olharmos para dentro de nós e 

repensarmos nossas atitudes. 

“Quando você se observar, à beira do desânimo, acelere o 

passo para frente, proibindo-se parar. 
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“Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. 

“Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja.  

“Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na 

mudança construtiva de ideias. 

“Tente contato de pessoas, cuja conversação lhe melhore 

o clima espiritual. 

“Procure um ambiente, no qual lhe seja possível ouvir 

palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. 

“Preste um favor, especialmente aquele favor que você 

esteja adiando. 

“Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que 

atravessam dificuldades maiores que as suas. 

“Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que 

lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. 

“Guarde a convicção de que todos estamos caminhando 

para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição 

de experiência, e de que a vida concorda com as pausas 

de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda 

com a inércia em momento algum. 

... 

“Você pede melhoras da saúde. 

“Antes, porém, socorra o enfermo em condições mais 

graves. 

“Você pede em favor do seu filho.  

“Antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade 

maior. 
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“Você pede providência determinada. 

“Antes, porém, alivie a preocupação de outra pessoa, em 

prova mais contundente que a sua. 

“Você pede perdão pela falta cometida. 

“Antes, porém, desculpe incondicionalmente aqueles que 

lhe feriram o coração. 

“Você pede felicidade. 

“Antes, porém, semeie, com algum gesto simples de amor, 

a alegria do próximo. 

“Você pede solução a esse ou aquele problema. 

“Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina 

dificuldade dos semelhantes. 

“Você pede cooperação. Antes, porém, colabore. 

“Toda solicitação, assemelha-se, de algum modo, à ordem 

de pagamento que, para ser atendida, reclama crédito. 

... 

“Se queremos auxílio, aprendamos a auxiliar.  

“Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. 

“Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo 

de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem 

de renovação permanente. 

“Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a 

ocasião de tratar-se com segurança. 

“Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. 
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“Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em 

seu pensamento, agora é o momento de começar a 

realizá-lo. 

“Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante de 

promovê-la. 

“Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas 

cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer 

qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. 

“Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por 

você, chegou o tempo de atendê-las. 

“Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a 

oportunidade de fazer isso. 

“Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio; de nós 

depende aquilo que venhamos a fazer com ele.” 

Como disse, estes textos são de André Luiz pelas mãos 

abençoadas de Chico Xavier. 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra intitulada A 

origem das tentações, com nosso irmão Haroldo Dutra 

Dias. 

E a seguir, faremos uma oração pelo bem-estar de todos. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 


