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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 05/02/19 

Boa noite a todos. Que bom vê-los, que bom tê-los aqui! Desejamos 

que tenham um ano cheio de bênçãos, todos vocês, seus familiares e 

amigos. 

E vamos começar dando destaque aos recados da Casa, como por 

exemplo: 

CAMPANHA PERMANENTE DE ARRECADAÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS 

Iniciamos o ano esperando que a economia melhore, que surjam 

empregos e que todos tenhamos o necessário para a vida. E para nós, 

particularmente, que estamos ligados a uma Casa espírita, que, neste 

momento, presta assistência a 98 irmãos moradores e 10 irmãos em 

pernoite, ou seja, dormem e vão embora pela manhã, precisamos ficar 

conectados às necessidades diárias desse grupo tão volumoso. Se está 

difícil para a economia de nosso próprio lar, imaginem para administrar 

um Lar do porte do Lar Bom Repouso! Então, nós os lembramos que a 

campanha de alimentos é contínua e ininterrupta; todo tipo de 

alimento básico que entra em nossos lares, deveria entrar neste lar 

também. 

Mas, diferentemente de nosso lar, que sustenta 2 – 5 – 8 pessoas, este 

lar abençoado sustenta + de 100 pessoas com 4 – 5 refeições por dia, 

fora as refeições que oferece a quem lhe bate à porta. Equacionem a 

dimensão da necessidade de alimentos!  

Assim, façam uma campanha permanente falando para seus amigos e 

conhecidos, que o LBR recebe doação de alimentos para prover seus 

assistidos. Nesta semana, por exemplo, a cozinha está necessitando 

de AÇÚCAR. Mas não custa lembrar que itens, como leite, café, feijão, 

óleo e fraldas geriátricas tamanho grande nunca chegam em 

quantidade excedente. Podem trazer.  

No quesito doação de roupas masculinas, no período de frio do ano 

passado, pedimos roupas específicas e, desta vez, atualizando a 

campanha, precisamos da doação de CALÇAS DE MOLETOM e CALÇAS 

JEANS para homens, tamanhos P e M. 

A Casa agradece muito a sua atenção. 
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DOAÇÃO DE CUPONS FISCAIS 

Há anos falamos nesta tribuna sobre a importância da doação do 

cupom fiscal para a Casa, o quanto é benéfico o recurso financeiro que 

ele provê. Por isso, volto a lhes lembrar que os cupons fiscais com o 

seu CPF somente favorecem a você.  

Mas ao juntar o seu cupom SEM CPF com todos os demais daqueles 

que aqui frequentam, a quantia se fortalece e vira auxílio relevante, 

pois dá para comprar muita comida, permitir muitos banhos, lavar 

muitas roupas. Afinal, tudo isto custa dinheiro! 

Esta é uma campanha permanente; por favor, conscientizem-se de 

pedir os cupons sem o seu CPF e acreditem no bem que fazem 

trazendo-os todas as terças-feiras. Mas tragam-nos, para não 

perderem a validade! 

SOBRE O USO DE CELULARES 

Começando o ano, também queremos lembrar de pedir-lhes que 

desliguem seus aparelhos celulares, para impedir que os mesmos 

toquem em momentos inadequados, atrapalhando os estudos ou a 

concentração de energia do nosso espaço. 

Na sequência, assistiremos a um curto vídeo do nosso irmão Haroldo 

Dutra Dias nos explicando, com muita propriedade, sobre a tragédia 

de Brumadinho, à luz da Doutrina Espírita (o vídeo original tem 14 

minutos, mas vamos passar aqui hoje somente 7 minutos). E após, 

nosso irmão, Dr. Homero, digno dirigente de nossa Casa Espírita, lhes 

dará uma palavra. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 

Muitas bênçãos a todos! 


