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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 23/10/18 

Boa noite! A paz de Jesus para todos! 

NOITE DA PIZZA 

Temos o prazer de anunciar que no dia 10 de novembro, teremos a Noite 

da Pizza aqui no Lar Bom Repouso. 

Pedimos que divulgue entre seus amigos e familiares, já que a festa não 

só é um gostoso momento de descontrair e encontrar muitos dos que aqui 

se cruzam e não podem prolongar a conversação; mas é também, e acima 

de tudo, um evento de arrecadação de fundos para a Casa. 

Noite da Pizza, dia 10 de novembro, um sábado, às 19h30. Anote em sua 

agenda. 

CUPONS FISCAIS 

Sobre o cupom fiscal, queremos informar que os cupons de setembro 

ainda estão sendo validados e poderão ser digitados no sistema da 

Secretaria da Fazenda de SP até dia 9 de novembro. A Secretaria 

prolongou o prazo da digitação dos cupons no sistema. 

Com esse aviso, queremos dizer que você pode trazer os cupons que tem 

em casa e, aqueles que puderem, podem juntar-se ao grupo e vir ajudar 

a digitar: uma hora, duas horas por semana, o que você puder doar de seu 

tempo, que... não se engane, é uma troca, onde você doa seu tempo e 

recebe graças em sua vida, mesmo que não as enxergue. Sua vida é tocada 

quando você doa de coração. 

... 

PARA NOSSA REFLEXÃO DA NOITE, trouxe algumas mensagens de 

Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier.  

E eu diria a você o seguinte: vista essas mensagens, quero dizer, deixe-as 

entrar em seu pensamento, tomar sua emoção e transformar sua vida, 

nem que seja em um milésimo de possibilidade, porque você pode e se 

pode, você consegue! 

 

“O tempo endereça às criaturas o seguinte aviso, em cada alvorecer: 

“- Certamente, Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de 

trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes porque dia igual ao de 

hoje só terás uma vez.” 
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... 

“Se a provação te busca, 

“Não desanimes. Segue. 

“Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. 

“Todos vivem na Terra com lições e problemas. 

“Pelas próprias tendências, saberás porque sofres. 

“Nossa luta maior, será sempre em nós mesmos. 

“Segue e confia em Deus. 

“Deus te orientará.” 

... 

“Pensamento é vida. 

“Vida é criação. 

“Criação vem do desejo. 

“Desejo é semente. 

“Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. 

“Toda semente produz. 

“A escolha é nossa.” 

... 

“Não te queixes. Trabalha. 

“Não te irrites. Silencia. 

“Não pares. Segue adiante. 

“Não discutas. Demonstra. 

“Não condenes. Ampara. 

“Não critiques. Abençoa. 

“Fala auxiliando para o bem. 

“Serve sem reclamar. 

“Não te percas em palavras vazias. 

“Cabe ao tempo tudo esclarecer em nome de Deus.” 

... 
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“Podeis, sim, ser feliz. 

“Mas isso tem um preço. 

“Aceita-te como és, sem esperar destaque. 

“Conserva a disciplina de teus próprios impulsos. 

“Não faças compra alguma, que não possa pagar. 

“Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. 

“Deus ajuda, porém... 

“A quem busca ajudar-se.” (ou seja, ajude-se a si mesmo!) 

... 

Mensagens extraídas do site: 

https://www.mensagemespirita.com.br/autor/emmanuel 

...  

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

irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada Bem-aventurados os mansos e 

pacíficos (50 min). 

Que Jesus nos abençoe a todos. 


