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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 21/11/17 

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

Em NOSSA CAMPANHA PERMANENTE DE DOAÇÕES, procuramos sempre 

lembrá-los do quanto a Casa necessita receber itens essenciais para o 

funcionamento de sua rotina, que são: café, leite, óleo e fraldas geriátricas 

tamanho grande. Com mais de 100 moradores que necessitam dos 

mesmos itens, que usamos em nosso lar, forme o hábito de comprar um 

item que caiba no seu bolso e traga-o na 3ª. feira. Com todos fazendo isto, 

a Casa sempre terá esses produtos para socorrer o seu dia-a-dia.  

Em nossa CAMPANHA DO CUPOM FISCAL, informamos que cupom é doação 

importante, pois ajuda a gerar recursos para as despesas da Casa. Traga 

pelo menos uma vez por semana. Com isto em mente, os cupons doados 

com as compras de Natal poderão gerar importantes recursos para este 

Lar. 

NOSSA ÚLTIMA FESTA DA PIZZA deste ano ocorrerá neste sábado, 25 de 

novembro, às 19h30. Contamos com sua colaboração para avisar e trazer 

seus amigos e familiares, pois é o seu empenho que faz o sucesso da festa.  

Venha nos prestigiar nessa noite, comer, beber, jogar bingo, enquanto 

conversa com seus amigos e ajuda na arrecadação de fundos, numa época 

em que as despesas somam mais dígitos.  

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

ou a Daniela. Contamos com vocês: Noite da Pizza, neste sábado às 19h30. 

Venham se divertir e colaborar. 

Neste mês, estamos homenageando Emmanuel, o mentor espiritual do 

nosso querido Chico Xavier. 

Há duas semanas, mencionei 5 livros de Emmanuel que fazem parte da 

coleção de livros épicos, se você gosta de romances, histórias; e na 

semana passada, mencionei a coleção Fonte Viva, com 5 livros também, 

que nos ajudam na interpretação dos textos evangélicos. No site do Lar 

Bom Repouso, vocês poderão rever os títulos. 

Hoje, falarei particularmente de duas obras. Uma delas: A CAMINHO DA 

LUZ. Porque, quem busca compreender nosso mundo, para onde caminha 

a nossa Humanidade, deve ler A CAMINHO DA LUZ, pois vai encontrar 

neste livro a resposta.  
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Dos eventos, fatos, situações e personagens que, através do tempo, 

balizaram a nossa marcha, o autor destacou os mais relevantes e os 

apresenta em notável trabalho de síntese histórica. Ressalva Emmanuel, 

entretanto - "Em nosso modesto estudo da História, um único objetivo 

orientou as nossas atividades - o da demonstração da INFLUÊNCIA DO 

CRISTO na organização de todos os surtos da civilização do planeta, a 

partir de sua escultura geológica. 

A segunda obra é ENCONTRO MARCADO. Quem deseja respostas a 

indagações sobre as causas da angústia e do sofrimento, da dificuldade e 

da provação que os homens atravessam na Terra, deve ler ENCONTRO 

MARCADO, por serem páginas de consolo e esclarecimento.  

Através de mensagens, o bondoso autor espiritual analisa temas como: 

crises do mundo, sexo, espíritas iniciantes, psicologia, Evangelho etc.  

Além do consolo nas mensagens, Emmanuel ainda proclama a Doutrina 

Espírita como sendo a "Religião Universal do Amor e da Sabedoria", aquela 

que dá condições a cada pessoa de superar os problemas da edificação do 

Reino de Deus em si mesma. 

Há outras obras grandiosas desse espírito elevado, Emmanuel, e falarei 

mais na próxima semana.  

... 

Hoje, vamos lhes apresentar uma excelente palestrante espírita, nascida 

em berço espírita, filha de Ana Jaicy Guimarães e Geraldo Guimarães (já 

desencarnado), dois dos maiores expoentes espíritas do Brasil, que há 

dezenas de anos mantêm uma Casa Espírita de nome Grupo Espírita 

Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, onde toda a família trabalha. 

Trata-se da DRA. ANETE GUIMARÃES, professora e oradora espírita, que 

traz no seu currículo: psicologia, filosofia, medicina, pesquisa universitária 

e matemática.  

Com conferências proferidas no Brasil e no exterior, transmitindo seu 

conhecimento à luz da razão, sob a ótica espírita e de uma forma peculiar, 

ela convoca o público a profundas reflexões quanto ao papel do espírita na 

atualidade. 

Sabemos que a nossa abençoada Doutrina Espírita tem um tríplice aspecto: 

ela é Filosofia, é Religião e é Ciência. 
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Há palestrantes, como Haroldo Dutra Dias, que enveredam pelo caminho 

da Religião e nos encantam com suas explicações que simplificam o 

caminho para entender o Evangelho de Jesus. 

A Dra. Anete Guimarães, por sua formação de neurocientista, apaixonada 

pelo cérebro, sempre exalta o lado mais científico da Doutrina Espírita.  

Ela viaja o mundo expondo seus estudos e pesquisas sobre a estrutura da 

mente humana e suas nuances, com enfoque na Doutrina Espírita e na Lei 

da Reencarnação. 

Nosso querido Sr. Jose Carlos Corsi não cansava de dizer que o Espiritismo 

torna nossa vida melhor.  

Pois foi com essa intenção que trouxemos a Dra. Anete Guimarães, em 

vídeo, para nos dar uma lição preciosa sobre como devemos nos cuidar, 

diante de uma das aflições modernas que ronda a todos nós. É o 

Espiritismo nos dando os caminhos para vivermos melhor. Podem conferir! 

Assim, na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo intitulada 

Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, com nossa irmã 

Anete Guimarães. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus. 


