RECADOS DA TERÇA-FEIRA 28/08/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
Findou mais uma Festa Italiana cheia de sucesso!
Agradecemos a TODOS os nossos heróis voluntários, que trabalharam
exaustivamente, seja à frente da barraca organizando os clientes, dandolhes informação, seja pegando pedidos de comidas, como garçons, seja
montando pratos, preparando lanches, pizzas, organizando sucos,
refrigerantes, seja servindo mesas, limpando, seja na retaguarda dessa
preparação toda, na cozinha, como montadores e desmontadores de
barraca, os que cuidaram dos enfeites, da organização da limpeza e da
reposição, como também àqueles que deram continuidade à rotina
administrativa desta Casa, pois enquanto a festa seguia seu ritmo,
absorvendo uma parte desses voluntários internos, que se dedicam à
rotina do lar, os que ficam são sobrecarregados pela falta daqueles que
são deslocados para trabalhar na festa.
Reclamações? Conflitos? Não, não mesmo! Trocamos muitos sorrisos de
alegria, de satisfação, por tudo dar certo mais um dia, mais uma noite,
mais um sábado, mais um domingo...
Assim, lembrando a máxima de Kardec: FORA DA CARIDADE NÃO HÁ
SALVAÇÃO, só nos resta acrescentar o nosso AGRADECIMENTO aos nossos
queridos dirigentes, agora em espírito, Dona Margherita Biasi Corsi e ao
Sr. José Carlos Corsi, pela esplêndida oportunidade que nos deram de
trabalhar como voluntários.
De nossa parte, penso que falo em nome de todos: foi um prazer poder
servir! Os resultados estão afixados lá fora.
Repito hoje o texto que foi intuído pelo bondoso DR. BEZERRA DE MENEZES
à nossa querida Dona Margherita, e que diz respeito diretamente a nós:
“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”.
E como hoje é dia do voluntário e temos o prazer de contar com essas
pessoas abnegadas, que entenderam a mensagem de Jesus e dedicam
algum tempo de suas vidas a ajudarem voluntariamente, vou ler, em
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homenagem a esses anônimos, um texto lindo, escrito por Ana Maria
Vargas da Cunha, sobre TRABALHO VOLUNTÁRIO.
"Trabalho voluntário não é coisa de gente santa. Não é para quem quer
mudar o mundo ou ser bem visto. Trabalho voluntário é para quem quer
mudar a si mesmo e está disposto a aprender, por meio do contato com
novos mundos. É uma excelente ferramenta de empatia, onde o aprendiz
ensina mais que o professor. Voluntariar é transbordar de tanto
aprendizado e gratidão, é superar dores e desafios inimagináveis, porque
vê na história do outro as bênçãos da própria vida. A nossa maior ligação
é humana, feita de respeito e gentileza. Onde existem voluntários, existe
a mistura das cores, das classes, das crenças e de passados. A curiosidade
pelo outro alimenta a nossa alma sedenta por sentimentos reais!
“Voluntariar é doar amor para curar a dor do outro, e sem saber, descobrir
que esse é o remédio para curar a nossa própria dor. Em todos esses
mundos, eu encontrei um olhar de gratidão profundo, desses que
desconstroem quem achávamos que éramos e faz renascer quem
realmente queremos ser neste mundo!"
Texto de: Ana Maria Vargas da Cunha
...
Agora um importante recado:
Venha participar da PRIMEIRA CORRIDA E CAMINHADA DO LAR BOM
REPOUSO, que acontecerá no domingo, dia 16 de setembro de 2018, às
8h da manhã. O percurso se estenderá pela Av. Pres. Kennedy, aqui em
São Caetano. Serão 6 quilômetros de corrida e 3 quilômetros de
caminhada.
Na
primeira
página
do
site
do
Lar
Bom
Repouso
–
www.larbomrepouso.com.br -, clique na frase: INSCRIÇÕES PARA A I
CORRIDA E CAMINHADA DO LAR BOM REPOUSO. Lá encontrarão o preço
individual e por família para aquisição do kit, que tem uma camiseta, uma
medalha, e informações sobre o percurso. Se tiverem outras dúvidas,
podem vir conversar com a Daniela, ou telefonar para falar com ela.
Estamos divulgando pelo Facebook e pelo WhatsApp esse grandioso evento
de arrecadação de fundos, que é o tipo do evento feito para reunir toda a
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família para uma causa humanitária. Assim, contamos com todos vocês
para participarem e para ajudarem a divulgar também a
I CORRIDA E CAMINHADA DO LAR BOM REPOUSO
NO DIA 16 DE SETEMBRO.
Muito obrigada. Fiquemos agora com uma palestra em vídeo com nossa
irmã Anete Guimarães, de título A Justiça Divina segundo o
Espiritismo.
Que Jesus nos abençoe a todos.
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