RECADOS DA TERÇA-FEIRA 18/09/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ROUPAS MASCULINAS PARA ADULTOS,
PARA HOJE, PARA AGORA
Estamos vivenciando um período de frio e, nessas épocas, o Lar Bom
Repouso, não somente assistindo àqueles que aqui já estão acolhidos,
assiste também os casos de pernoite, que são aqueles nossos irmãos que
estão passando frio nas ruas e acabam vindo procurar essa Casa bendita,
para ter uma refeição quente e uma cama limpa e aquecer-se por uma
noite, antes de continuarem suas caminhadas.
Também os itinerantes são atendidos, que são aqueles irmãos que passam
pela Casa para pedir uma refeição quente. Segundo números recentes, 20
adultos por dia chegam para serem atendidos nessas condições, todos
esses dias frios que estamos passando.
Ocorre que todos os pernoites ou itinerantes são acolhidos e devem
tomar um banho e trocar de roupas, para poderem juntar-se a todos no
refeitório e no dormitório.
Assim, com esse período de frio que aumenta os pernoites e os itinerantes,
e cada um recebendo roupas limpas, as quais passam a ser deles quando
da Casa se retiram, os estoques de roupas vão baixando e estamos num
ponto de não ter mais um par de meias decentes para poder doar a esses
nossos irmãos.
Por esta razão, cá estamos, pedindo que você traga doações de
roupas masculinas para adultos: meias, cuecas, calças, camisas,
blusas de frio, jaquetas. Precisamos de tudo, para já, para agora, então,
por favor, se você não tiver em sua casa, mas puder comprar alguns itens
para trazer, dentro do seu orçamento, obviamente, vamos agradecer pela
sua caridade.
Também pedimos que divulgue para seus vizinhos, colegas de trabalho,
amigos, familiares, faça uma campanha, diga a eles para participarem
dessa sua campanha pessoal de doação de roupas masculinas de adultos.
Se eles não quiserem vir trazer aqui para o Lar, peça que levem até a sua
casa e você trará para cá.
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Mas faça alguma coisa com esse nosso pedido, por favor. Imagine quando
você está em casa quentinho e abre a porta da rua e sente aquele friozão
bater em seu rosto, o desconforto que lhe traz. Então, lembre-se de que
há irmãos que não podem simplesmente fechar a porta, pois o frio continua
a acompanhá-los.
Esta é uma campanha de roupas de frio, como todo ano vemos por aí, mas
desta vez, não está aí fora, mas aqui dentro do Lar Bom Repouso:
participe, por favor! A Casa fica sempre muito agradecida! Doação de
roupas masculinas para adultos, para já, para hoje, para amanhã.
...
COMO REFLEXÃO DA NOITE, encontrei um texto extraído da Revista
Reformador, da Federação Espírita Brasileira, e que tem por título:
Bom ânimo!
A fonte de tão interessante texto para reflexão vem da obra Vinha de Luz,
com psicografia de Francisco Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. Diz
assim:
“O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se
apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz
respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes,
acontecimentos, mudanças, perturbações... ”
“Esta afirmativa do benfeitor Emmanuel, contida no livro Vinha de luz,
capítulo 154 – Por que desdenhas? –, ao comentar a afirmativa de Paulo
na Primeira epístola aos tessalonicenses quando afirma: “Examinai tudo.
Retende o bem.” – conduz o leitor estudioso e atento a reflexões mais
aprofundadas.
“Aquele que já está alfabetizado no Evangelho está diante de um tesouro
que oferece unicamente o bem, o qual, quando examinado, faz florescer
um novo conhecimento, a meditação, o desenvolvimento do sentimento e
a necessidade da vivência.
“O verdadeiro espírita ou o espírita cristão, aquele que não se limita ao
conhecimento apenas, mas aplica-o em sua vida, possui esse tesouro
inestimável a ser explorado para o seu bem-estar, porque desvenda a
chave para a compreensão e o entendimento das verdades divinas quando
retira da letra morta o seu espírito.
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“A fonte para alimentar o bom ânimo sempre foi o Evangelho do Cristo,
mas nesses dias tormentosos, ela precisa ser revisitada com mais
intensidade, porque a sua água extingue a sede de quem a saboreia por
todo o sempre.
“Bom ânimo! É o convite para todos, mas, especialmente, para os que já
conhecem a Doutrina Espírita na sua feição de Evangelho Redivivo, fonte
inesgotável de sabedoria, de diretrizes éticas, morais, que tornam felizes
aqueles que dela se apropriam e fazem de seus princípios universais roteiro
de vida.
“O espírita cristão é, por isso, alegre, jubiloso, transpira bom ânimo,
especialmente nos momentos tormentosos, porque confia nos desígnios do
Pai, compreende que o Espírito é imortal e que, em tudo, existe o bem,
sempre.
“Por que, então, perder o bom ânimo? Não é mais racional mantê-lo como
nos afirma o benfeitor Emmanuel?
“O cristão não deve perder o bom ânimo por mais inquietantes se
apresentem as perplexidades do caminho. [...]”
...
Muito obrigada. Fiquemos agora com a gravação da reunião pública da
terça-feira do dia 19 de janeiro de 2016, com nossos queridos irmãos José
Carlos Corsi e Dona Margherita Biasi Corsi trazendo os conselhos
carinhosos dos queridos mentores da Casa, Dr. Albert Schweitzer e Pai
João. Nunca é demais ouvirmos novamente os tantos conselhos que aqui
recebemos tão amorosamente. Sintamo-nos como nos sentíamos quando
estavam todos aqui, em presença física. É fechar os olhos físicos e vê-los
com os olhos da alma.
Que Jesus nos abençoe a todos.
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