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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 06/02/18 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! Feliz ano novo! 

Vida nova em 2018, nova página da vida e iniciamos agradecendo por 

termos esta abençoada oportunidade de sermos acolhidos nesta Casa 

bendita. Acima de tudo, somos agradecidos pelo acolhimento dos 

fundadores desta Casa, Sr. José Carlos Corsi e Dona Margherita Biasi 

Corsi, ambos agora em Espírito olhando por esta obra bendita, nascida 

do desejo do coração deles.  

Para eles, elevemos nossos pensamentos a Deus todos os dias, 

pedindo que tenham muita luz e sigam suas jornadas de progresso na 

seara de nosso Pai. 

Também pedimos a Jesus que nos ajude a renovar e reforçar os votos 

de trabalharmos bem, termos melhores atitudes, fazermos mais 

caridade, corrermos atrás de nossos sonhos e metas, sermos mais 

amorosos. 

Na próxima semana, no dia 13/02/18 não haverá a sessão pública que 

regularmente acontece às terças-feiras. 

CAMPANHAS DE DOAÇÕES 

Normalmente, a Casa mantém uma campanha permanente para 

receber doações de itens essenciais para o funcionamento de sua rotina 

no dia a dia. Pela importância dos itens, vocês me ouvirão falar dessa 

campanha o ano todo, repetidas vezes. 

Falo da arrecadação de café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho 

grande. Mas todos os itens de doação que estiverem ao seu alcance 

serão bem-vindos. Conscientizemo-nos de que este nosso Lar Bom 

Repouso tem mais de 100 moradores que necessitam dos mesmos 

itens que necessitamos em nosso lar. A grande dica é: toda 3ª. feira 

estou aqui, posso trazer um item. E se todos fizermos isto, a Casa 

sempre terá esses produtos para seu uso. 

Também temos a CAMPANHA DE DOAÇÃO DOS CUPONS FISCAIS. 

NESTE ANO, COM NOVAS REGRAS. ASSIM, COMUNICO-LHES QUE NO 

FACEBOOK E NO SITE DO LAR BOM REPOUSO, EXISTE UM VÍDEO COM 
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O PASSO A PASSO PARA ENTENDER COMO CADASTRAR O LAR PARA 

SER O BENEFICIÁRIO DE SEUS CUPONS. Se você já é um usuário do 

sistema da Nota Fiscal Paulista, ou seja, se você já informava seu CPF 

ou CNPJ para o Caixa, ao pagar suas compras, saiba que nada mudará 

em sua vida com as novas regras. 

Mas para você doar, mudará um pouquinho. Você precisará entrar no 

site da Secretaria da Fazenda e criar um cadastro, para poder indicar 

que fará a doação automática de seu cupom e indicar o Lar para isso.  

Se você não informava o CPF, mas deseja doar seu cupom, saiba que 

precisará informar seu CPF e cadastrar-se no site para a doação 

automática. Neste caso, a Casa ficaria muito agradecida por ser 

apontada como beneficiária da doação automática de seu cupom, mas 

deseja que ACIMA DE TUDO você esteja ciente de que, agora, com as 

novas regras, somente informando seu CPF é que você poderá doar os 

cupons. E suas compras sempre serão identificadas em seu CPF, e não 

no CNPJ do Lar Bom Repouso. O que ocorrerá será a doação do cupom 

apenas. 

Seu cupom fiscal continua sendo doação importante, pois ajuda a gerar 

recursos para as despesas da Casa. Pense em fazer uma caridade de 

cadastrar o Lar Bom Repouso como o beneficiário automático do cupom 

da sua compra. Pense em participar da campanha de doação dos seus 

cupons. 

Na próxima semana, estaremos às voltas com uma festa pagã. É 

natural que queiramos saber a visão espírita sobre o carnaval. O que 

o Espiritismo diz sobre o assunto? Fui ler no site da FEB e me espantei 

com o título do artigo - “Carnaval: Uma Festa Espiritual”. 

Como é? Uma festa espiritual? E eu que pensava que era totalmente 

material? Vamos entender. 

Falar sobre o carnaval é necessário, pois vivemos a festividade 

anualmente, em várias regiões do país e do planeta. 

Para que possamos entender melhor o tema, é necessário que 

saibamos o seu real significado. A par de todas as movimentações de 

planejamentos e preparativos na apresentação de desfiles com seus 

carros alegóricos e foliões, somados os bailes de matizes 
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diversificados, em que grupos se reúnem para comemorações sem 

medida, não podemos deixar de reconhecer que o carnaval é uma festa 

espiritual. 

O culto à carne evoca tudo o que desperta materialidade, sensualidade, 

paixão e gozo.  

O forte apelo do prazer nas mentes que gostam da festa do deus 

Mamon guarda íntima relação com a união de energias entre os dois 

planos da vida, o físico e o extrafísico, alimentado tanto pelos 

participantes “vivos daqui como os vivos de lá”, quer dizer, os espíritos 

que estão já fora da matéria, mas que se deleitam com o intercâmbio 

dos fluidos, que são materialmente imperceptíveis à maioria dos 

carnavalescos encarnados. 

Vivemos em permanente relação de intercâmbio com os do lado de lá, 

conectando-nos com os que nos são afins pelos pensamentos, gostos, 

interesses e ações. Sem que nos apercebamos, somos acompanhados 

por uma “nuvem de testemunhas”, que retrata nossa situação íntima. 

Não cabem, então, proibições ou cerceamento de vontades. Todos 

somos livres para fazer as escolhas que julgarmos convenientes. 

Porém, não podemos nos esquecer de que igualmente somos 

responsáveis, individual ou coletivamente, pelas opções definidas em 

nossa vida. 

O Espiritismo não condena o carnaval, mas, também, não estimula 

suas festividades. Nesse período, são cometidos excessos de todos os 

graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, 

da violência; exageros que extravasam desequilíbrio e possibilitam a 

atuação de espíritos inferiores que se locupletam, quer dizer, que 

prazerosamente se alimentam de fluidos densos, formadores de uma 

ambiência espiritual de baixo teor vibratório. 

Assim, carnaval é, de fato, uma festa espiritual. Entenderam por quê? 

Porque está cheia de espíritos inferiores a nos arrastarem para as 

trevas, com desejos de nos vampirizar para obterem o que desejam. 

E eu não quero participar disso. 
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O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para 

estudar, trabalhar, ajudar os outros e conectar-se com o Plano Maior 

da Vida, em elevada festividade espiritual que nos faz bem, 

proporcionando real alegria e plenitude ao Espírito imortal. 

Este texto foi extraído e adaptado a partir do original da FEB: 

http://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/carnaval-uma-festa-

espiritual/ 

Muito obrigada. Na sequência, fiquem com uma palestra em vídeo com 

Haroldo Dutra Dias, intitulada “Armadilhas da Bíblia”. 

Que Jesus nos abençoe a todos. 

http://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/carnaval-uma-festa-espiritual/
http://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/carnaval-uma-festa-espiritual/

