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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 02/05/17
Boa noite! A paz de Jesus para todo o nosso Planeta.
CAMPANHAS DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS E ITENS
ESSENCIAIS
Nossa campanha permanente para receber doações de
itens essenciais ao funcionamento da rotina da Casa
prossegue pela importância dos itens: café, leite, óleo e
fraldas geriátricas tamanho grande. Se cada um de nós
colocar um desses itens no carrinho do supermercado e
trouxer à Casa, ela sempre contará com essa ajuda
importante e muito agradecerá por sua atenção.
Na semana passada, passamos informações sobre a
campanha de DOAÇÃO DE CUPONS, que estará sendo
alterada pelo governo do estado de SP, com grande
prejuízo às casas de caridade, como a nossa, se não nos
manifestarmos. Pela importância da informação, pedimos
sua atenção para seguir divulgando a campanha intitulada
Deixa eu Doar Minha Nota, pelas redes sociais e entre
seus amigos, para que todos entrem e assinem a petição
para que não seja alterado o modo como atualmente
funciona a doação.
DOAR PODE FICAR MUITO MAIS DIFÍCIL! Se o governo do
estado mudar a regra e só aceitar a doação da nota se o
consumidor se cadastrar no sistema, usar sua senha,
entrar online no site ou usar um aplicativo baixado em um
celular moderno.
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Queremos que as pessoas possam continuar doando suas
notas para as Instituições, por meio das urnas ou
diretamente na sede das Casas de caridade, como
acontece hoje.
Assim, estamos em meio a uma campanha que pede que
participemos todos. Peça ao seu filho, aos amigos de seus
filhos, aos vizinhos, aos parentes, para entrarem no site e
preencherem a página com informação mínima, como vou
repetir à frente! Enviando agora mesmo nosso e-mail,
faremos pressão para esse pedido ser atendido, ou seja,
que o sistema de doação de cupons não mude!
Lembre-se de nosso impacto multiplicador que pode
atingir milhões de pessoas em apenas dias, se passarmos
para 10 pessoas de nossa lista de contatos. Se passamos
piadinhas e outras mensagens para a frente, por que não
campanhas sérias como esta, para uma vitória do Bem?
Basta clicar no link que está informado abaixo, digitar seu
endereço de email, seu 1º nome, seu sobrenome e clicar
em ENVIAR. Só isso!
Repetindo:
1) clicar no link:
http://www.notanaurna.minhasampa.org.br/
2) digitar seu email
3) digitar seu 1º nome
4) digitar seu sobrenome
5) clicar em ENVIAR
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A Casa agradece sua atenção e participação. Precisamos
muito de vocês.
No próximo dia 5 de maio, nosso grande irmão do Bem,
médium, orador, professor, humanista, Divaldo Pereira
Franco, completará 90 anos de idade!
E Divaldo continua mais ativo do que nunca na divulgação
do Espiritismo, nacional e internacionalmente, tarefa que
abraçou com todo o desvelo, por um grande amor ao
Cristo, como podemos sentir em suas palestras e
entrevistas.
Nas últimas semanas, esteve na Colômbia pelo Movimento
Você e a Paz, ocasião em que, em meio a um banquete
espiritual, recebeu uma sentida homenagem à sua vida e
à sua obra.
Divaldo Franco, o Semeador de Estrelas, este homem de
vida integralmente dedicada ao bem, ao longo de 70 de
seus 90 anos. A sua vida digna, de serviço e sacrifício em
favor da Doutrina Espírita e dos necessitados é um
verdadeiro exemplo de espírita cristão.
E na Colômbia, deixou esta bela mensagem que leio a
vocês: uma palestra intitulada "Educando a alma para a
Paz e a Felicidade", convidando-nos à ternura e ao amor.
O amor, que superou mais de 2000 anos de adulteração,
e que foi entregue pelo homem mais perfeito que Deus
nos deu, para nos servir de modelo e guia, como se
encontra na questão 625 de O Livro dos Espíritos. O
Homem, que mudou a história, e o seu Evangelho
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convidam-nos ao progresso de nossas almas, propondonos que a única solução é o amor.
No entanto, ainda hoje, mais de 2000 anos de cultura e
tecnologia não têm sido suficientes para nos fazer homens
e mulheres luminosos, para encontrarmos o estado de
plenitude. Ainda hoje, continuamos a machucar uns aos
outros; o homem perdeu a direção de Deus e de si próprio.
Precisamos desenvolver essa presença divina em nosso
Ser mais íntimo. Em nossa convivência, o Ego tem
superado nossas aspirações divinas. As sensações básicas
têm dominado as emoções fundamentais e quando
falamos de amor, pensamos na libido; quando falamos de
solidariedade, pensamos no lucro das amizades que
temos; quando pensamos no individualismo, acreditamos
que não precisamos de ninguém, embora sejamos animais
gregários, que necessitamos uns dos outros.
A Doutrina Espírita é a continuação do pensamento de
Jesus, estabelecendo que a verdadeira felicidade está em
dar. Dando através da aplicação magnética de passes,
ajudando os enfermos, os tristes, os desesperados, a
alcançarem um nível superior, através do amor.
Jesus vem nos falar de um sentimento antes nunca
abordado pelos expoentes das diversas religiões: o AMOR.
Ele vem nos apresentar a proposta superior para a
vivência da vida em sua plenitude, mediante a eleição de
um propósito superior para a vida: Amar a Deus acima de
todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
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Podemos viver em harmonia, apesar dos problemas que
nos acontecem, mediante a concentração de nossos
esforços em torno de um objetivo existencial.
Procure o seu objetivo psicológico, seja ele qual for!!
As aflições sem tamanho com que a sociedade moderna
se defronta advêm da adoção de objetivos imediatistas,
em detrimento de aspirações mais sublimes para a
existência e reforçam a necessidade de elegermos um
objetivo existencial.
O desenvolvimento intelecto-moral depende da educação.
Allan Kardec afirmou que somente através da educação é
que poderemos mudar nossas más inclinações, as
sombras que trazemos de existências passadas, disse.
Essa mudança interior é alcançada através do
autoconhecimento, de que Divaldo fala muito em suas
palestras. Devemos amar, experimentar a alegria de viver.
Divaldo encerra recomendando que nesses dias tão
atormentados, devemos buscar Jesus, refletir sobre Suas
palavras e vivenciá-las, mantendo nossas mentes a Ele
vinculadas, pelos pensamentos de teor elevado.
Jesus, esse homem incomparável que os Espíritos
Superiores que participaram da Codificação do Espiritismo
afirmam ser o Modelo e Guia enviado por Deus, para
auxiliar a Humanidade. Para nos auxiliar.
Busquemos encontrar um sentido psicológico para nossas
existências, pratiquemos o Bem.
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Mesmo nesses dias difíceis, deixemos brilhar a luz de
Jesus a iluminar os nossos dias e todos os nossos
momentos e optemos pela alegria de viver e,
principalmente, de nos amarmos a nós próprios.
Saiamos daqui com a certeza de que a vida é aquilo que
dela fazemos.
Na sequência, assistiremos a um vídeo em duas partes,
sendo hoje a primeira, intitulado Jesus visto de um
ponto bastante original – Leis Morais, com nosso
irmão Haroldo Dutra Dias.
Em seguida, faremos uma oração para que nosso querido
Lar Bom Repouso receba toda a proteção que necessita,
para seguir com sua obra dedicada ao Bem de tantos
irmãos, aqui assistidos.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus.

