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Boa noite! A paz de Jesus para todo o nosso Planeta. 

CAMPANHAS DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS E ITENS ESSENCIAIS 

Nossa campanha permanente para receber doações de itens essenciais ao 

funcionamento da rotina da Casa prossegue pela importância dos itens: 

café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho grande. Se cada um de nós 

colocar um desses itens no carrinho do supermercado e trouxer à Casa, 

ela sempre contará com essa ajuda importante e muito agradecerá por sua 

atenção. 

NA CAMPANHA DOS CUPONS FISCAIS, seguimos informando que é 

importante a doação das notinhas. Quando o caixa lhe perguntar se quer 

CPF na nota, no momento de pagar por suas compras, responda que não, 

porque vai doar seu cupom para o Lar Bom Repouso. E lembre-se de trazê-

los quando vier ao CE. As compras de final de ano podem fazer dessa 

arrecadação de recursos um sucesso novamente. Traga seus cupons para 

nossa Casa. 

Evento de final de ano: NOSSA FAMOSA FESTA DA PIZZA ocorrerá dentro 

de 10 dias, no sábado 25 de novembro, às 19h30. 

Pedimos sua colaboração para avisar seus amigos e familiares e esperamos 

que possa convidar muitas pessoas, precisamos de sua ajuda para isso. 

Venha nos prestigiar nessa Noite da Pizza, comer, beber, jogar bingo, 

conversar com seus amigos e ajudar-nos na arrecadação de fundos. 

Reservas para grupos de amigos e famílias, ligue para falar com a Edna ou 

a Daniela. 

Neste mês, estamos homenageando Emmanuel, o mentor espiritual do 

nosso querido Chico Xavier, que nos deixou 439 títulos. 

Na semana passada, mencionei os 5 livros que fazem parte da coleção de 

livros épicos - romances, histórias -, e apontei 5 títulos desse nosso 

benfeitor: 

- Paulo e Estevão 

- Há dois mil anos 

- 50 anos depois 

- Ave, Cristo! 

- Renúncia 



Obras cheias de lições de amor, para nos ajudar a ponderar nossas atitudes 

de vida. 

Hoje, vou falar da coleção Fonte Viva, com 5 livros também, que nos 

ajudam na interpretação dos textos evangélicos. Cada obra é composta de 

180 pequenos capítulos que tecem comentários e reflexões em torno dos 

ensinamentos do Evangelho. Os títulos são:  

- Caminho, verdade e vida;  

- Pão nosso;  

- Vinha de luz;  

- Fonte viva; e 

- Ceifa de luz. 

Todos eles da autoria espiritual de Emmanuel, pela mediunidade de 

Francisco Cândido Xavier. Neles, o autor comenta ensinamentos do 

Evangelho de forma original e atraente, ensinando-nos não apenas a 

compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em todos os momentos da 

vida.  

Encerram um verdadeiro convite ao trabalho nobre e dignificante, inspirado 

nos ensinos da Boa Nova. 

Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, instrui e encanta, edifica 

e consola na sua linguagem singela e arrebatadora, mansa e persuasiva, 

plena de espiritualidade e beleza. 

A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos 

estudos dos textos evangélicos e instrumento essencial para 

aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinando-nos com as lições de 

humildade e amor ministradas e exemplificadas por Jesus.  

Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho 

edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. 

Há outras obras grandiosas desse espírito elevado, e falarei mais delas nas 

próximas semanas.  

Vamos ler Kardec, vamos ler Emmanuel! 

Textos retirados do site da FEB, Federação Espírita Brasileira, e do site 

Autores Espíritas Clássicos.com. 



Todos os textos que lemos aqui podem ser encontrados no site do Lar Bom 

Repouso, na aba ‘Centro Espírita’, bem como os links para as palestras em 

vídeo. 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo intitulada Despertar 

da Nova Consciência, com nosso irmão Haroldo Dutra Dias. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 

 

 


