RECADOS DA TERÇA-FEIRA 27/02/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
Vamos aos lembretes de nossas campanhas.
CAMPANHA DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS
Não se esqueçam de trazer as doações de itens essenciais para o
funcionamento da rotina da Casa, se puderem, é claro! café, leite, óleo
e fraldas geriátricas tamanho grande. Mas todos os itens de doação que
estiverem ao seu alcance serão bem-vindos.
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CUPONS
Lembramos 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.
Mas agora também temos um panfleto impresso, que mostra o passo a
passo claro e contendo até o CNPJ do LBR. Retirem um para você ou algum
amigo, ali fora, na frente da parta do CE, ou com a Recepção, se lá
terminar.
Mas quem ainda precisar de ajuda sobre como fazer o cadastro, por favor,
procurem diretamente a Daniela e prazerosamente, ela ajudará.
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!
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Vou ler algumas Palavras de nossa irmã Marta Antunes de Moura, retirado
do site da FEB, Federação Espírita Brasileira, intitulado: JESUS, O MESSIAS
DA HUMANIDADE TERRESTRE.
“Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem,
disponibilizando condições para que o ser humano evolua em
conhecimento e em moralidade: ‘Tendo por missão transmitir aos homens
o pensamento de Deus, somente a Sua doutrina, em toda a pureza, pode
exprimir esse pensamento. Por isso foi que Ele disse: Toda planta que meu
Pai celestial não plantou será arrancada.’
“A vinda do Cristo mostra que a Humanidade estava em condições de
receber ensinamentos superiores. ‘Começava a era definitiva da
maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a
Sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor
a todos os corações.’
“Jesus nasceu num momento em que o mundo estava mergulhado numa
miscelânea (mistura) de ideias religiosas, predominantemente politeístas
(acreditavam em mais de um Deus). O ‘[…] mundo era um imenso rebanho
desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades,
salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o
terreno franco da dissolução e da imoralidade […]’.
“O […] Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade
e do amor.
“Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os
pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para
viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a
verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos (antigos tribunais
de pessoas importantes), dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na
sua misteriosa beleza. Suas pregações, na praça pública, verificam-se a
propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a
demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma
vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu
pacificamente todas as violências oficiais do Judaísmo, renovando a Lei
Antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão.
Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas
terrestres, que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e
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às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa, refundiu
todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas
as religiões da Terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso
da iniquidade na balança da redenção.
“A mensagem cristã causa impacto por ser límpida e cristalina, livre de
fórmulas iniciáticas (quer dizer, de sociedades secretas) ou de
manifestações de culto externo ou de interpretações teológicas.
“Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas
complicadas. Embora guardando o devido respeito a todas as escolas de
revelação da fé, notamos que o Senhor desce da Altura, a fim de libertar
o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através
da fraternidade, do amor e do conhecimento.
“Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos
de um dia para outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres,
nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dEle à vida comum,
aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências
de cada dia.”
...
Estudemos para entender Jesus, cada dia mais!
...
Muito obrigada. Na sequência, fiquem com uma palestra em vídeo com
Anete Guimarães, intitulada a Visão Neurológica da Felicidade, sendo a 2ª
e última parte.
Que Jesus nos abençoe a todos.
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