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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 21/08/18 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

FESTA ITALIANA 

Já se foram três finais de semana de FESTA ITALIANA, estamos nos 

encaminhando para o último final de semana: sábado e domingo próximos, 

das 19 às 23h. 

Pedimos que convidem seus amigos e familiares, para desfrutarem da 

gostosa comida que é servida em nossa barraca da Calábria. 

Uma curiosidade são os números gigantescos para fazer acontecer este 

evento chamado FESTA ITALIANA. Os preparativos começam dois meses 

antes da data de início, com os alimentos sendo comprados, até a 

construção da barraca com toda a parte de instalação de água, luz, 

balcões, piso seguro, instalados na esquina de uma rua e nada pode dar 

errado, como verão pelas quantidades que apresentarei!  

Os números a seguir são uma média diária para 4 horas de trabalho com 

o público, por dia de festa, repetindo-se nos 8 dias de agosto; como eu 

disse: em um restaurante montado na rua, com a habilidade de nossos 

assistidos e de nossos voluntários. São: 

600 clientes por festa; e há dias que esse número é muito maior; 

600 pratos quentes servidos; 

1.600 pedaços de pizza feitos na hora; 

100 lanches; 

40 litros de vinho; 

500 latinhas de bebidas. 

A cada dia que uma festa termina, 28 dos nossos assistidos, bravamente, 

a postos, após a meia-noite, trazem os pratos, talheres, vasilhas, os 

panelões enormes, para lavar e preparar para o próximo dia. Mais de 600 

pratos, 1.200 talheres são perfeitamente lavados, secados e embalados, 

um a um, e os estoques de alimentos e acessórios são renovados. 

Imaginem as quantidades de macarrão, 6 tipos de molhos, queijos de 

diversos tipos, azeite, carnes, linguiças, pimentões, berinjelas, cebolas, 

alho, farofa, pão italiano, massas de pizza e seus muitos ingredientes, 
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copos, guardanapos e uma organizada logística para levar e trazer os 

alimentos e acessórios. 

Nós, trabalhadores, e muitos convidados que lá são servidos, ficamos 

maravilhados como tudo transcorre em clima de tão grande paz e 

harmonia. Então, sabemos, no fundo do coração: os Espíritos estão sempre 

a nos ajudar, mesmo que não os visualizemos, sentimos a presença deles. 

Vale muito a pena trabalhar para Jesus. A recompensa... sentimos na alma 

e não dá para descrever. 

Em 2016, lemos aqui um texto que foi intuído pelo bondoso DR BEZERRA 

DE MENEZES à nossa capitã, Dona Margherita, que o captou com estas 

palavras. Como é grandioso, vamos repetir: 

“Vamos em frente, somos uma grande família que Deus, em sua infinita 

misericórdia, reuniu aqui nesta bendita casa de caridade, para nos 

redimirmos juntos dos débitos do passado”. Vou reler, porque esta 

mensagem é diretamente para nós e tem que ‘grudar’ em nosso 

coração. 

CAMINHADA / CORRIDA 

Amigos, estamos divulgando pelo Facebook e WhatsApp o evento de 

arrecadação de fundos que é uma corrida de 6 km e uma caminhada de 3 

km, evento a ser realizado em 16/09/18, um domingo, com início às 8h. É 

o tipo do evento que reúne toda a família para uma causa grandiosa. 

Assim, contamos com todos vocês para participar e para divulgar. No site 

www.xtry.com.br estão todas as informações. Para participar, adquire-se 

um kit que tem uma camiseta, uma garrafinha de água e algo mais (leia 

no site) e um valor que será a base do recurso a ser arrecadado. Vamos 

falar mais sobre esse evento nas próximas semanas, mas já estamos 

contando com vocês. 

SER ESPÍRITA 

E nesta sintonia de aprendizado, prosseguimos com outra mensagem do 

nosso bondoso Dr. Bezerra de Menezes, recebida psicofonicamente por 

Divaldo Pereira Franco, na reunião do Conselho Federativo Nacional, em 

Brasília, na data de 06/11/1988. Ela se intitula: Ser espírita 

“Ser espírita é ser cristão, viver religiosamente o Cristo de Deus em toda 

a intensidade do compromisso, caindo e levantando, desconjuntando os 
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joelhos e retificando os passos, remendando as carnes (atormentadas) 

dilaceradas e prosseguindo fiel em favor de si mesmo e da era do Espírito 

Imortal. 

“Chamados para esta luta, que começa no país da consciência e se 

exterioriza na indimensionalidade geográfica (quer dizer, e se manifesta 

em todo o planeta), (transpondo as) além das fronteiras do lar, do grupo 

social, da pátria, em direção do mundo, lutai para serdes escolhidos. 

Perseverai para receberdes a eleição de servidores fiéis que perderam 

tudo, menos a honra de servir; que padeceram, (sacrificados) imolados na 

cruz invisível da renúncia, que vos erguerá aos (céus) páramos da 

plenitude. (renúncia = abandono voluntário) 

“Jesus, meus filhos – que prossegue crucificado pela ingratidão de muitos 

homens -, é livre em nossos corações, caminha pelos nossos pés, afaga 

com nossas mãos, fala em nossas palavras gentis e só vê beleza pelos 

nossos olhos, fulgurantes como estrelas (brilhantes) luminíferas no silêncio 

da noite.” Dr. Bezerra de Menezes 

...  

Muito obrigada. Fiquemos agora com uma palestra em vídeo com nosso 

irmão Divaldo Pereira Franco, de título A causa da crise mundial.  

Que Jesus nos abençoe a todos. 


