RECADOS DA TERÇA-FEIRA 20/02/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
Elevemos sempre nossos pensamentos a Deus todos os dias, pedindo que
o Sr. José Carlos Corsi e Dona Margherita Biasi Corsi, venerandos
fundadores deste abençoado Lar Bom Repouso, tenham muita luz e sigam
suas jornadas de progresso na seara de nosso Pai.
CAMPANHA PERMANENTE DE DOAÇÕES
Mantemos uma campanha permanente para receber doações de itens
essenciais para o funcionamento da rotina da Casa que é a arrecadação de
café, leite, óleo e fraldas geriátricas tamanho grande. Mas todos os itens
de doação que estiverem ao seu alcance serão bem-vindos. Já são 110
moradores que necessitam dos mesmos itens que necessitamos em nosso
lar. Doar é a caridade mais simples de se fazer.
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS
Esclarecendo um pouco mais sobre a campanha de doação dos cupons
fiscais. NESTE ANO, COM NOVAS REGRAS, reitero que no FACEBOOK e no
SITE DO LAR BOM REPOUSO, existe um VÍDEO COM 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, agora, para você doar,
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
CNPJ do Lar para isso.
Se você não informava o CPF, mas deseja doar seu cupom, saiba que
precisará informar seu CPF para cadastrar-se no site e apontar a nossa
Casa para que a doação seja automática por 6 meses.
Vou simular um jogo de perguntas com suas respectivas respostas, para
esclarecimento, que poderão ser muito úteis:
P- Se eu doar meus cupons através do aplicativo no celular, ou da página
do site, usando um computador, vou ser monitorado pela Receita Federal?
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R- Não. A Receita possui seus próprios bancos de dados, não necessita
usar o banco de dados da Nota Fiscal Paulista para isso.
P- Os cupons de valor alto são os melhores?
R- Não. Todos os cupons, até mesmo os de menor valor, são muito
importantes. Com as novas regras, um cupom de R$ 5,00 pode dar de
retorno para a Instituição até R$ 250,00.
P- Se eu doar um cupom para uma entidade, vou ganhar bilhetes para
participar do sorteio para as pessoas físicas?
R- Sim. Para os cupons fiscais emitidos a partir de junho de 2017 e com o
cadastro de seu CPF.
Quem tiver dúvidas ainda sobre os cupons fiscais, com as novas regras,
por favor, procurem diretamente a Daniela; se procurarem por outra
pessoa, essa pessoa, inevitavelmente, procurará a Daniela para
informações atualizadas. Então, procurem-na diretamente!
Seu cupom fiscal continua sendo doação importante, pois ajuda a gerar
recursos para as despesas da Casa.
FESTA DA PIZZA DE PÁSCOA
No dia 24 de março, teremos a Noite da Pizza da Páscoa, uma festa
tradicional aqui em nossa Casa. Estamos anunciando com antecedência,
porque queremos reforçar a informação de que os interessados podem
comprar os convites antecipadamente, procurando pelo Sr. Antonio. E
lembrar que quem não compra antecipado, deve chegar na recepção da
festa e comprar no momento da chegada. Assim, a compra antecipada
evita a fila dos que chegam e ainda precisam pagar por seus convites, que
nada mais é do que o preço fixado para comer pizza à vontade. Contamos
com todos vocês, coloquem esse dia 24 de março em destaque na agenda,
convidem os amigos, participem!
...
Vou ler algumas Palavras de nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes,
publicado na revista Reformador, da FEB:
“O Evangelho de Jesus tem regime de urgência, já não podemos postergar
a vivência da palavra do Senhor.
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“Ouvimo-la. Anotamo-la.
“Registramo-la na memória e não obstante, conduzimos os passos muito
distantes do cumprimento do dever.
“Convidados pelo Mestre no momento histórico mais grave da sociedade,
imolemo-nos (sacrifiquemo-nos) por amor!
“Já não temos as arenas onde as feras e os gladiadores nos ceifavam a
vida física.
“Já nos não empalam nem nos põem na roda trucidando nossas carnes.
“Já não somos atados a madeiros que se transformam em fogueiras vivas,
cujas chamas apagam a claridade das estrelas, mas nos encontramos em
um campo de batalha muito mais severo, muito maior, que é o mundo. As
feras ululantes e vigorosas estão dentro de nós: sanguissedentas umas,
apaixonadas outras, atormentadas e atormentadoras as demais.
“Mantenhamo-nos em fidelidade com o Senhor, sem nos preocuparmos
com os ouropéis (a aparência enganosa) das fantasias terrenas. Que nos
acusem de seguidores de Cristo para que nossas consciências se alegrem
pelo galardão (pela honra) de servi-Lo. Que nos apontem como místicos
ou piegas longe das cátedras de cultura vazia e de intelectualismo
perturbador e tenhamos a satisfação infinita de estar desobrigando-nos
dos nossos deveres.
“A Doutrina Espírita é um amanhecer. As suas claridades lógicas, racionais,
luminíferas, diluem a sombra da ignorância, mas o sol de amor de que se
reveste derrete o gelo das nossas emoções para que seja possível, em
perfeita harmonia, o nosso desenvolvimento intelecto-moral, propiciandonos sabedoria. O conhecimento pode ser considerado como a grande
horizontal das conquistas humanas, mas o Amor é a grande vertical que
nos ergue na direção do infinito para sintonizarmos com Deus.
“Filhos da alma:
– não mendiguemos as coisas transitórias, busquemos a verdade que
liberta;
– não nos escravizemos às paixões que confundem, abrasemo-nos
(exaltemo-nos) com o amor que nos sublima;
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– não lutemos pelas quinquilharias que ficam, laboremos pelos tesouros
invioláveis do dever, da paz e da honradez, que seguem conosco para todo
o sempre.
“Jesus nos aguarda, meus filhos!
“O Espiritismo é uma ciência filosófica-ético-moral-religiosa, que decifra os
enigmas existenciais e dignifica a vida, porque torna nobres aqueles que
se lhe vinculam.
“Hoje é o nosso dia. Vamos nos libertar das marcas do passado e da dor.
Vencida a morte pela Vida, vencei os tormentos da retaguarda
perturbadora e tomados pelo espírito do Cristo, sintonizai com Ele para que
desçam até vós as Suas Misericórdias, penetrando-vos e tornando-vos
discípulos legítimos do Seu coração, ensinando àqueles que estão ao vosso
lado, brandura, cordialidade e amor, conforme Ele a todos nós tem
ensinado.
“Ide em paz, mergulhados na psicosfera de Amor, vitalizados pela
esperança do triunfo sobre a inferioridade, e vestidos pela luz da Verdade,
para que nenhuma sombra se agasalhe em vossos corações.
“Nós, em nome dos espíritos-espíritas, que aqui estão, desejamos-lhes paz
e plenitude.
“Com carinho paternal, o servidor humílimo de sempre,
“Bezerra
“Muita paz, meus filhos.”
Mensagem psicofônica obtida pelo médium Divaldo Pereira Franco, na noite
de 16 de agosto de 2001, ao término da conferência proferida no Grupo
Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro (RJ).
...
Muito obrigada. Na sequência, fiquem com uma palestra em vídeo com
Anete Guimarães, intitulada A Visão Neurológica da Felicidade, sendo a 1ª
de 2 partes.
Que Jesus nos abençoe a todos.
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