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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 25/09/18 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ROUPAS MASCULINAS PARA ADULTOS 

Volto a lembrar da campanha para arrecadação de roupas masculinas de 

adultos, para podermos acolher os casos de pernoite, que são aqueles 

nossos irmãos que vêm procurar o LBR 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 os 

dias. 

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 que aumentou 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 foram 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, camisetas. Precisamos de tudo, para já, para agora, então, por 

favor, olhe seu armário com intenção de doar algum item, sempre temos 

algo que não nos fará tanta falta e proverá a um nosso irmão. 

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. 

Esta é uma campanha de doação de roupas para homens adultos, 

direcionada para o Lar Bom Repouso: participe! A Casa fica sempre muito 

agradecida! É doar um pouco, para nós, mas que significa muito para o 

nosso irmão assistido. 
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Temos uma boa notícia para vocês, para o nosso abençoado Lar 

Bom Repouso. 

Em outubro, comemora-se o aniversário de Allan Kardec no dia 3 e 

costumeiramente, as Casas Espíritas se reúnem para comemorar a 

Semana Espírita. 

A USE – União das Sociedades Espíritas, como sempre, faz uma 

programação com vários palestrantes e números musicais espíritas, 

direcionados à preparação da sintonia do local, enlevando os corações. 

Nessa semana de comemorações, nossa Casa receberá a artista-

cantora Tecca Martins e a palestrante Maria Saboleski, na próxima 

3ª. feira, dia 2 de outubro! Quem já as viu na internet gostou muito! 

Maria Saboleski falará do tema oportuno: Dificuldade de praticar o que 

se aprende. Fale para seus amigos, próxima 3ª. feira, aqui no Lar Bom 

Repouso. 

E o que é a USE?  

O papel da USE é o de promover encontros doutrinários, seminários, 

congressos, com o objetivo de informar, aprender, conscientizar e 

confraternizar, resgatando e fortalecendo o movimento espírita, 

embasados nos Ensinos do Cristo e sob as diretrizes seguras e firmes de 

Allan Kardec. Há poucos meses, a USE trouxe nosso querido irmão Haroldo 

Dutra Dias para São Caetano, que se apresentou no Paulo Machado de 

Carvalho; trouxe nossa irmã Anete Guimarães; e outros ilustres 

palestrantes. Pretende trazer para breve nosso irmão Simão Pedro e 

Cosme Massi, expoentes palestrantes espíritas. 

A semana espírita que ocorrerá de 1 de outubro até 5 de outubro, trará a 

cada dia um palestrante, assim, vejam a programação à saída do CE, no 

quadro em frente à porta. 

Os Centros Espíritas de São Caetano são todos próximos e vale a pena 

enriquecer-se com tantos palestrantes que teremos nessa semana. 

Por fim, teremos no dia 19/10 a palestrante Suely Caldas Schubert 

fechando o circuito de palestrantes do mês de homenagens ao mestre Allan 

Kardec, no Mizail. 

Por ser mês de homenagens a Allan Kardec, vou ler aqui uma 

pequena biografia do mestre lionês, que foi educador, escritor, 

tradutor, professor, pedagogo e o Codificador de nossa Doutrina Espírita. 
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Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail, nasceu em 

Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804 e foi criado no 

protestantismo. Iniciou seus estudos em sua cidade natal e desde jovem 

mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para 

o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça, onde 

estudou até formar-se pedagogo, em 1824. 

Após retornar para Lyon e dominando vários idiomas, entre eles, alemão, 

inglês, holandês, italiano e espanhol, Allan Kardec traduziu para o alemão 

diversas obras didáticas de educação. Em 1828, com sua esposa Amélie 

Gabrielle Boudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e dedicou-

se a ministrar aulas. Em 1830, alugou uma casa na Rua de Sèvres, para 

oferecer palestras e cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia 

Comparada, Astronomia etc. 

Durante vários anos, Allan Kardec pesquisou o sonambulismo, o transe, a 

clarividência e foi magnetizador, além de grande estudioso de Magnetismo. 

A partir de 1855, o mestre iniciou suas experiências com o mundo da 

espiritualidade. Em 1856, sob o pseudônimo de Allan Kardec publicou “O 

Livro dos Espíritos”, onde expunha uma nova teoria da vida e do destino 

humano. O livro obteve rápido sucesso de vendas. Logo após a publicação, 

Allan Kardec fundou a "Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas", da qual 

foi presidente até sua morte. 

Entre os anos de 1855 e 1869, Allan Kardec dedicou-se a estabelecer as 

bases da Codificação da Doutrina Espírita, no aspecto filosófico, científico 

e religioso. Fundou e dirigiu a Revista Espírita, dedicada à defesa dos 

pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos. 

Allan Kardec faleceu em Paris, na França, no dia 31 de março de 1869, 

vítima de um aneurisma. Tinha apenas 64 anos de idade. Seus restos 

mortais foram enterrados no cemitério de Montmartre, em Paris. 

... 

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

irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada Rasgando véus. 

Que Jesus nos abençoe a todos. 


