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Boa noite! A paz de Jesus para todos!
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CALÇADOS MASCULINOS PARA ADULTOS
Outro dia falamos da campanha para arrecadação de roupas masculinas
de adultos, devido ao aumento de acolhimento de 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; e também os
itinerantes, que são aqueles irmãos que passam pela Casa para pedir uma
refeição quente, na hora do almoço ou do jantar.
Recebemos várias doações, pelas quais agradecemos, mas ainda
precisamos acrescentar a essa campanha, que estão faltando calçados!
Sapatos ou tênis estão fazendo falta. As vezes que um assistido é levado
a um hospital ou clínica para atendimento médico, tem-se o cuidado de
que ele calce um par de sapatos e não apenas chinelos, por segurança ao
caminhar, e este item está em falta.
Assim, se alguém tiver sobrando em casa ou se puder espalhar entre os
amigos, que calçados masculinos também são itens de doação, a Casa
ficará muito agradecida! Às vezes isto para nós é pouco, mas pode
significar muito para o nosso irmão assistido.
...
Para nossa reflexão da noite, trouxe um texto retirado da Revista
Reformador, da Federação Espírita Brasileira, que tem como referência O
Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O texto se intitula:
Imperativos para o futuro
“Urge entender o que é necessário para o Espírito imortal nesse contexto
de transição que avança célere em direção à regeneração, a um mundo
melhor, a um mundo de paz e harmonia. Para esse entendimento, faz-se
necessário considerar: o esclarecimento, o crescimento mental e a
iluminação.
“O esclarecimento é decorrente do estudo e este não se restringe apenas
à ciência tradicional, a qual estuda as Leis Naturais que regem o princípio
material, transcende esse universo e adentra nas leis que regem o princípio
espiritual, as leis morais, e é neste aspecto que a Doutrina Espírita tem
papel relevante para o esclarecimento do Espírito imortal, no que respeita
à sua natureza, origem e destinação.
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“O crescimento mental dá-se pelo trabalho, aqui considerado como toda
atividade útil executada pelo ser humano. É, pois, no trabalho, que a
criatura desenvolve sua inteligência e seu crescimento mental na busca
constante da superação dos desafios, da inovação, do servir, do
crescimento e do progresso.
“A iluminação é o imperativo que se desenvolve pela virtude santificante,
quando a criatura age em obediência à Lei Natural, que, conforme O livro
dos espíritos, ‘[…] É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indicalhe o que fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta’.¹
“Desta forma, urge, nesses dias de convocação ao testemunho, que se
empreendam esforços para que o estudo da Doutrina Espírita se faça cada
vez mais aprofundado, a fim de que seu entendimento possibilite, no
trabalho, o exercício da solidariedade e da tolerância, conforme
recomendou Allan Kardec.
“No entanto, a iluminação só se dará se as virtudes santificantes
florescerem primeiro na intimidade, para depois frutificarem nas massas
como decorrência do exemplo.
“Por isso, no futuro que se inicia agora, serão imperativos o conhecimento
pelo estudo, o crescimento mental pelo trabalho e a iluminação pelo
desenvolvimento das virtudes santificantes, ainda latentes, aguardando a
iniciativa dos que desejam edificar o Reino de Deus dentro de si, pela
obediência à Lei Natural, sintetizada na Lei de Amor que, de forma
inigualável, foi exemplificada pelo Cristo de Deus, Jesus de Nazaré.”
REFERÊNCIA:¹ KARDEC. Allan. O Livro dos Espíritos. Trad. Guillon Ribeiro. 93. ed. 2. imp.
(Edição Histórica). Brasília: FEB, 2016. q. 614.

...
Muito obrigada. Fiquemos agora com uma palestra em vídeo com nosso
irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada O segredo do processo da cura.
Que Jesus nos abençoe a todos.

2

