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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 29/08/17
Boa noite! A paz de Jesus em nossos corações e para o nosso querido
Planeta!
Vocês já leram sobre A Necessidade da Caridade conforme São Paulo
nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nunca é demais relembrar
(é a carta de PAULO, 1ª EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS):
“Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos,
se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que
tine; e ainda que tivesse o dom de profecia, e penetrasse em todos os
mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas; e se tivesse
toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade,
nada serei.
“E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e
houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade,
tudo isso de nada me servirá.
“A caridade é paciente, é doce e benigna; a caridade não é invejosa, não
é temerária e precipitada; não se enche de orgulho, não é desdenhosa;
não procura seus próprios interesses; não se vangloria e não se irrita com
nada; não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a
verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre.
“Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade
permanecem; mas, entre elas, a mais excelente é a caridade.”
Assim, sabemos que a caridade pode se manifestar de dezenas de
pequenas maneiras, sem dúvida, mas tem no trabalho voluntário
desinteressado o seu apogeu...
E O QUE É TRABALHO VOLUNTÁRIO?
É a prestação de serviço por parte de pessoas físicas ou jurídicas, sem
remuneração, em prol da sociedade, cumprindo, assim, com um dever, um
papel social.
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É uma ação de qualidade, exercida com prazer, visando uma solução que
não precisa ser necessariamente grande, mas ser eficiente. É a somatória
desses êxitos, que fará a diferença na comunidade.
O trabalho social pode ser compreendido como uma responsabilidade com
aqueles que sofrem por alguma injustiça social e, principalmente, com a
sociedade. Por isso, são necessários aspectos que vão muito além da
“vontade de ajudar”.
E QUEM É VOLUNTÁRIO?
É a pessoa que, motivada por valores de participação e solidariedade, doa
“tempo, trabalho e talento”, de maneira espontânea e não remunerada,
para uma causa de interesse social e comunitário.
Com esta introdução, o Lar Bom Repouso, em nome de sua Diretoria,
agradece às autoridades de nossa cidade pela oportunidade e pela
estrutura de segurança montada para a Festa Italiana E enaltece e
agradece a todos os voluntários, sejam frequentadores ou os irmãos
assistidos pela Casa, que, trabalhando até altas horas da madrugada, se
dedicaram para além das expectativas, em um trabalho gigantesco, com
muita dignidade e amor, nesta festa grandiosa, para servir os clientes que
também nos prestigiaram com muito amor, e onde estamos representando
essa bendita Doutrina Espírita, que tanto nos abençoa.
Isto tudo para fazer acontecer esta complexa festa italiana, que começa
dois meses antes da data de início, com os alimentos sendo comprados,
até a construção da barraca com toda a parte de instalação de água, luz,
balcões, piso seguro, tudo montado na esquina de uma rua e nada pode
dar errado, como verão pelas quantidades que apresentarei!
Vocês imaginem que os números a seguir são uma média diária para 4-5
horas de trabalho com o público, por dia de festa, repetindo-se nos 8 dias
de agosto; repito, em um restaurante montado na rua, com a habilidade
de nossos irmãos assistidos e de voluntários. São:
800 clientes por festa; e há dias que esse número é muito maior;
800 pratos quentes servidos por noite;
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1.900 pedaços de pizza feitos na hora;
150 lanches;
60 litros de vinho;
700 latinhas de bebidas.
A cada dia que uma festa termina, 24 dos nossos irmãos assistidos,
bravamente, a postos, após a meia-noite, trazem pratos, talheres,
vasilhas, panelões enormes, para lavar e preparar para o próximo dia. Mais
de 800 pratos, 1.600 talheres são perfeitamente lavados, secados e
embalados, um a um, e os estoques de alimentos e acessórios são
renovados.
Muito bem, imaginem agora as quantidades de macarrão, azeite, molhos
diversos, queijos variados, carnes, linguiças, pimentões, berinjelas,
cebolas, alho, farofa, pão italiano, massas de pizza, ingredientes diversos
para pizza, copos, guardanapos e uma organizada logística para levar e
trazer os alimentos e acessórios.
Agradecemos a TODOS os nossos heróis voluntários, que no total são 94
pessoas, que trabalharam exaustivamente seja na retaguarda, na cozinha,
como garçons, como montadores e desmontadores de barraca, os que
cuidaram dos enfeites, da organização da limpeza e da reposição, como
também àqueles que deram continuidade à rotina administrativa desta
Casa, pois enquanto a festa seguia seu ritmo, os que ficam são
sobrecarregados pela falta daqueles que são deslocados para trabalhar na
festa, pois absorvem uma parte do trabalho desses voluntários internos,
que também se dedicam à rotina do lar.
Reclamações? Queixas? Brigas? Conflitos? Não, estejam certos que não!
Muitos sorrisos de alegria por tudo dar certo mais um dia, mais uma noite...
Estas palavras de agradecimentos a todos, que li, me foram instruídas pela
própria Dona Margherita, no ano passado, quando ela ainda estava
conosco aqui neste planeta e somente renovamos os números da
estatística.
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Assim, lembrando a máxima de Kardec: FORA DA CARIDADE NÃO HÁ
SALVAÇÃO, só nos resta acrescentar o nosso MUITO OBRIGADO à Dona
Margherita Biasi Corsi e ao Sr. José Carlos Corsi, agora em Espíritos já na
Pátria Espiritual, pela esplêndida oportunidade que nos deram de trabalhar
como voluntários.
De nossa parte, estamos exultando de alegria por termos podido cumprir
com os trabalhos que a festa exige, com extrema harmonia nos corações.
E penso que falo em nome de todos: foi um prazer enorme poder servir!
Os excelentes resultados estão afixados lá fora.
...
Não poderíamos deixar de lembrar que hoje, 29 de agosto, é o aniversário
do nosso bondoso Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres em sua
última passagem por nós, agora Espírito amoroso, que ganhou o direito de
trabalhar aqui no orbe para ajudar os irmãos sofridos, apesar de sua
grandeza evolutiva que o alçaria a outros mundos ditosos. Mas por sua
bondade, pediu a Mãe Maria que o deixasse aqui no planeta secando
lágrimas, enquanto houvesse um sofredor para ajudar.
Nasceu a 29 de agosto de 1831, no Ceará e desencarnou em 11 de abril
de 1900, portanto, aos 69 anos.
Dr. Bezerra, obrigada por todo o seu amor e por cuidar de cada um que
lhe pede auxílio, Deus o abençoe!
...
Na sequência, os trabalhos seguem com uma palestra em vídeo
Após a palestra, faremos uma oração vibrando para a paz em nossos
corações.
Muito obrigada. Fiquem com Jesus.

4

