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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 10/10/17 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS - Não vamos descuidar da 
doação de cupons fiscais neste final do ano. Compras pelo dia das crianças 
acontecerão logo mais e, especialmente, as compras do período de natal. 
Faça a diferença, não coloque seu CPF ou CNPJ nos cupons, diga ao caixa 
que não quer a nota fiscal paulista e traga seus cupons aqui. Nossas 
doações somadas neste final de ano poderão suprir parte das despesas que 
costumam aumentar em dezembro, ao mesmo tempo que caem as receitas 
de janeiro e fevereiro, meses de férias, quando as pessoas viajam. Então, 
não vão se esquecer de pedir e trazer os cupons aqui. As despesas 
continuam, o cupom continua sendo importante, vamos prosseguir 
trazendo-os aqui na Casa, pelo menos uma vez por semana. Ficaremos 
agradecidos. Lembrando que necessitamos de digitadores de cupons. 
Quem puder, pegue estes 2 meses de final de ano e se engaje nessa 
empreitada de digitar cupons! 

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. Um item doado por semana, e estaremos 
suprindo a Casa que abriga mais de 100 irmãos. 

AGRADECIMENTOS FINAIS PELAS NOITES ITALIANAS 

Fechou-se o ciclo das Noites Italianas, com o nosso especial jantar, que 
aconteceu no último sábado, aqui no Lar Bom Repouso. Esperamos que 
tenham gostado. Tanto lá na barraca quanto aqui, tiveram a oportunidade 
de saborear a gostosa comida italiana da mama. Assim, o Lar Bom Repouso 
deseja agradecer, em nome de todos aqueles a quem assiste, pela SUA 
generosidade em ter participado de alguma forma: seja convidando os 
amigos, seja trabalhando como voluntário, seja vindo comer e apreciar a 
comida. Nosso muito obrigado a todos que se importaram com os diversos 
apelos e fizeram algo que estivesse a seu alcance. Que Jesus multiplique 
o bem que fizeram, o bem que fazem, por bênçãos de amor e paz em suas 
famílias. 

Na 3ª. feira passada, lembrei-os do aniversário de Allan Kardec, o digno 
codificador da Doutrina Espírita, que nasceu a 3 de outubro de 1804 como 
Hippolite Lèon Denizard Rivail. Como outubro costuma ser divulgado como 
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o mês dos eventos espíritas, vou prosseguir a homenagem falando das 
obras básicas do nosso digno irmão. 

Para nos lembrar da importância de lermos as obras básicas de Kardec, 
vou ler sobre um fato curioso, que nos instiga a rever nossas agendas de 
tempo sempre apertado. Todos nós sofremos com a falta de tempo para 
tudo que gostaríamos ou precisaríamos fazer. 

Pois bem, dependendo da edição, temos, em média, o seguinte número de 
páginas das 5 obras de Kardec: 

- O Livro dos Espíritos: 600 páginas 

- O Livro dos Médiuns: 570 páginas 

- O Evangelho Segundo o Espiritismo: 500 páginas 

- O Céu e o Inferno: 500 páginas 

- A Gênese: 500 páginas 

As 5 obras somam 2.670 páginas. Vocês sabiam que se lermos apenas – 
APENAS – 7,5 páginas x dia, em um ano, ou 365 dias, teremos lido as 5 
obras? 

Isto mesmo, apenas 7,5 páginas por dia e em um ano, teremos lido as 5 
obras mais importantes para nós, espíritas, que acreditamos nessa 
sabedoria trazida pelos Espíritos, uma filosofia de vida que atua em todas 
as áreas do conhecimento, pois nos traz, ética, moral, caridade, amor, 
benevolência, renúncia, compreensão, consolo, atingindo todos os 
acontecimentos de nossa vida, sem exceção. 

E, na sequência, há duas outras obras de Kardec, que nos deixou 7 obras, 
estas duas menos mencionadas, mas não menos importantes, que após 
esse ano lendo as 5 obras, você poderá programar-se para as ler.  

São elas: 

- Obras póstumas: 290 páginas 

- O que é o Espiritismo: 230 páginas. 

Estas duas obras somam 520 páginas, que, lendo na mesma média de 7 
páginas por dia, você finalizará em apenas 75 dias, ou seja, em pouco mais 
de 2 meses. 
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E qual a importância de ler esse opúsculo, esse pequeno livro chamado O 
Que é o Espiritismo? Aparentemente, após ler toda a obra, você talvez 
pense: “O que está nesse livrinho, já li nos demais”. E não é bem assim, 
lembrando que Kardec era um homem muito inteligente e não ia compactar 
uma obra imensa como a que escreveu, perdendo detalhes. Não, ele, na 
verdade, reuniu tantas perguntas que lhe faziam à época sobre o que é o 
Espiritismo e explicou sobre: a oposição da ciência, a importância dos 
detratores, o sobrenatural, os fenômenos espíritas simulados, os 
charlatães, os médiuns interesseiros, os médiuns feiticeiros, a loucura, a 
obsessão, o suicídio etc. etc. etc.  

A pérola maior desse livrinho, no entanto, é que Kardec criou diálogos 
riquíssimos nessa obra e, através deles, falou como se estivesse debatendo 
ideias com um cético, um crítico e um padre. Imaginem: não são estes os 
que ainda encontramos pela frente? Cético, ou seja, aquele que não 
acredita e quer ser convencido; crítico: quem não conhece, mas fala mal; 
e um padre: quer adversário maior do que um padre, ao falar-se de 
Espiritismo? É um verdadeiro debate de duas pessoas inteligentes, uma 
fazendo perguntas astutas para tentar fazer que o interlocutor se perca na 
argumentação defensora do Espiritismo, e outra respondendo mais 
inteligentemente ainda, explanando com argumentações sensatas. 

Vale a pena ler! Trará respostas a nossas indagações imediatas e às de 
curiosos, que nos perguntam sobre o que é ser espírita. 

Assim, resumindo: as 5 obras básicas de Kardec poderão ser lidas em um 
ano, lendo apenas 7,5 páginas por dia. Depois, duas outras obras poderão 
ser lidas em 2 meses e meio, lendo 7 páginas por dia. 

Desejo-lhes boa sorte e boa leitura. Programem-se! Comprem lindas 
coleções para começar a ler neste final de ano, ou não gastem nem um 
tostão, pois todas as obras estão gratuitas no site da FEB, é só baixar. Ou 
emprestem na biblioteca do Lar Bom Repouso. 

... 

Na sequência, veremos uma palestra em vídeo, com nosso irmão Haroldo 
Dutra Dias, intitulada: A Interpretação do Evangelho à Luz da 
Doutrina Espírita. Hoje, a 1ª. parte. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 
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