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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 03/10/17
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS
Seu cupom fiscal é doação substancial, pois ajuda a gerar recursos para as
despesas da Casa. Na hora de pagar por suas compras, agora já chegando
o dia das crianças e logo mais as compras de natal, ao lhe perguntarem se
quer a nota fiscal paulista, diga que não, que não quer colocar o seu CPF
ou CNPJ no cupom, pois pretende doá-lo. Junte-os, então, e traga-os aqui
na Casa, pelo menos uma vez por semana. Sempre seremos gratos por
sua atenção, com a doação desse importante recurso.
A CAMPANHA PERMANENTE PARA A DOAÇÃO DE ITENS ESSENCIAIS AO
DIA-A-DIA DA CASA também prossegue: café, leite, óleo e fraldas
geriátricas tamanho grande. Quando for ao mercado, veja se pode comprar
um desses itens essenciais, e trazer para nos ajudar. Esta bendita Casa
abriga mais de 100 irmãos, assistidos com roupa, comida, documento,
medicamento e outros apoios.
NESTE PRÓXIMO SÁBADO, 7 DE OUTUBRO, teremos um evento na casa:
nosso ESPECIAL JANTAR DAS NOITES ITALIANAS, que acontecerá a partir
das 19h30, aqui mesmo, no LBR. Esperamos que já tenham feito suas
reservas, pois esta será a última oportunidade neste ano, de saborear a
gostosa comida das Noites Italianas. Continuem convidando, divulgando
entre os amigos e familiares. As reservas podem ser feitas pelo telefone
com a Daniela.
...
Hoje é um dia especial: ANIVERSÁRIO DE ALLAN KARDEC, o digno
codificador da Doutrina Espírita, que nasceu a 3 de outubro de 1804, como
Hippolite Lèon Denizard Rivail, e desencarnou em 31 de março de 1869,
com quase 65 anos de idade.
Para fixar em nossas mentes sua história de disciplina, cortesia, fidelidade
a Jesus, lealdade aos seus ideais, que é como ele chega até nós: sendo um
exemplo de homem de bem, vamos homenageá-lo passando um
documentário riquíssimo sobre sua vida e sua obra. Veja, no filme,
imagens filmadas nos locais onde ele se instruiu e viveu: Lyon e Paris, na
França, e Yverdon, na Suíça. Acompanhe os caminhos trilhados por um dos
filósofos mais importantes da humanidade, que se tornou o principal
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estudioso das mensagens dos espíritos, de onde saiu a Codificação do
Espiritismo. O documentário tem a participação especial de Dora Incontri,
pesquisadora e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo.
As obras básicas deixadas por Allan Kardec são: O Livro dos Espíritos; O
Livro dos Médiuns; O Evangelho Segundo o Espiritismo; O Céu e o Inferno;
A Gênese; Obras Póstumas; e um opúsculo de nome O que é o Espiritismo.
É curioso o contraste de seu esforço, comparado aos nossos dias: Allan
Kardec escreveu seus livros à luz de velas (naquela época, ano de 1857,
não havia luz elétrica). E escreveu página por página todos os dias após o
jantar (porque durante o dia ele lecionava, era seu trabalho ganha-pão) e
usava caneta-tinteiro (aquelas que borram o papel no qual a gente
escreve, manchando-o de tinta, porque, afinal, não havia caneta
esferográfica...). Imaginem sua paciência, seu ideal, e imaginem se ele
tivesse tido acesso a um computador...
Assistam sobre Allan Kardec, vocês vão gostar.
...
Muito obrigada, fiquemos com Jesus.

