RECADOS DA TERÇA-FEIRA 31/07/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
NOS DIAS 4 E 5 DE AGOSTO, teremos o primeiro final de semana da tão
aguardada FESTA ITALIANA, na nossa cidade, nas ruas do bairro Fundação,
que tomará todos os finais de semana até o dia 25 – sempre aos SÁBADOS
E DOMINGOS, DAS 19 às 23h.
Nosso Lar Bom Repouso lá estará, apesar da ausência física de nossos
queridos dirigentes maiores, Sr. José Carlos Corsi e Dona Margherita Biasi
Corsi, pois o Lar sempre foi importante protagonista dessa festa e sempre
manteve um nível de qualidade atento e respeitoso com o visitante do
local.
Destacamos que é por amor à capitã dos trabalhos árduos, que a
preparação da festa impõe, Dona Margherita, pela dedicação que ela
sempre mostrou em todos os eventos que punha sua mão, que os
trabalhadores da Casa se reúnem para enfrentar os trabalhos necessários
para que a festa ocorra, como acontece há mais de 40 anos.
Assim, estamos aqui a convidá-los, TRABALHADORES DE TODOS OS
ANOS, que reúnam suas roupas, que as lavem, passem, deixem
preparadas para logo mais nos encontrarmos em pleno trabalho de servir
na Festa Italiana. Quem não está com a roupa da festa em mãos, procure
a Edna para que ela providencie a entrega.
NOVOS VOLUNTÁRIOS, que queiram se juntar a nós, para trabalhar na
barraca do Lar Bom Repouso, apresentem-se e venham conhecer como é
gratificante doar algumas horas de seu tempo em um sábado ou um
domingo, ou em ambos, se puderem. Você pode ser garçom, garçonete,
recepcionista, organizador de fila, ajudante da cozinha, limpador de mesas,
há muitas tarefas, onde você pode se encaixar e ser muito útil e não precisa
de experiência. Ali nos reunimos para um trabalho poderoso de
arrecadação de recursos.
E por fim, pedimos que saiam convidando seus amigos, colegas de
trabalho, familiares; saiam divulgando e falando da boa comida que é
servida na barraca do Lar Bom Repouso. Para quem não sabe, o Lar Bom
Repouso representa a região italiana da Calábria, então, servimos comidas
típicas dessa região.
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Os pratos principais são: cabrito ao molho madeira, maminha com farofa
especial, massas com 6 diferentes molhos, inclusive vegetariano, provoleta
feita de discos de provolone, lanches, pizzas. É muito diversificado o
cardápio e de muito boa qualidade. Convidem sem medo, nossa barraca
funciona como um restaurante, onde as pessoas entram e se sentam para
serem servidos.
...
PARA NOSSA REFLEXÃO DA NOITE, e porque estamos aqui a solicitar
trabalhadores voluntários, reunimos dois autores para nos fazer pensar a
respeito. São eles: Meimei, Espírito de Luz que inspira a todos com sua
doçura, e um texto extraído do livro "O Trabalho Voluntário na Casa
Espírita", do autor espírita Alkíndar de Oliveira. Começo com:
O TRABALHO VOLUNTÁRIO NA CASA ESPÍRITA
“Uma pesquisa com 7.948 alunos de 48 faculdades da Universidade John
Hopkins, nos Estados Unidos, visando a mensurar seus objetivos futuros,
feita por Viktor Frankl, psiquiatra fundador da logoterapia, chegou aos
seguintes resultados:
. 16% das pessoas declararam que seu objetivo principal na vida era
ganhar muito dinheiro; e
. 78% declararam que queriam encontrar um objetivo e um sentido
para a vida.
“Essa pesquisa deixa claro o que já é lugar-comum: a maioria das pessoas
almeja ter um sentido para a vida.
“Também defendendo essa tese, mas utilizando-se de outras e mais fortes
palavras, Martin Luther King disse: "Se um homem não descobrir algo para
morrer, ele não está preparado para viver".
“O Espiritismo propicia dupla vantagem a quem procura um sentido para
a vida.
“A primeira: é uma doutrina esclarecedora, que dá respostas às indagações
mais instigantes da humanidade: De onde eu vim? Qual o sentido da
morte? Por que existe a dor? Entre outras.
“A segunda vantagem é o trabalho voluntário, que pode ser desenvolvido
num Centro Espírita.
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“Pela dupla vantagem oferecida, com o tempo, o trabalhador espírita
descobre que dedicar parte de sua vida a essa causa - a de servir ao
próximo por meio do trabalho voluntário - é mais do que obrigação, é
realização pessoal.
“Jesus, nosso modelo, passou-nos todo o seu ensinamento servindo
constantemente ao próximo. Cabe-nos o uso da sensatez para seguir seus
passos, procurando, de maneira prioritária e com todas as nossas forças,
com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso
carinho, SERVIR AO PRÓXIMO.”
...
E nossa querida Meimei nos diz em texto intitulado:
A BÊNÇÃO DO TRABALHO
“É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que
nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, no
enriquecimento de nós mesmos.
“Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de
terra onde a Providência Divina nos situou.
“Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem,
exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da
simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros.
“Quem não sabe ser útil não corresponde à Bondade do Céu, não atende
aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade
da pátria amorosa, que lhe serve de mãe.
“O trabalho é uma instituição de Deus.”
…
Assim, com esta leitura de hoje, desejamos que voltem para seus lares e
reflitam com cuidado sobre o que estão buscando na vida. E não importa
o que seja: saúde, alegria, prosperidade, paz na família, não importa o
quê, o caminho da conquista passa pelo trabalho voluntário, e não somente
pela doação da esmola na rua, que é um gesto fácil, que anestesia nossa
consciência ao verdadeiro chamado de Jesus: é pela caridade de nos
darmos as mãos, que chegaremos ao que quer que desejemos para nossas
vidas.
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O Lar Bom Repouso nos oferece essa abençoada oportunidade. Saibamos
aproveitá-la.
...
Muito obrigada! Fiquemos agora com uma palestra em vídeo, com nosso
irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada Jesus, o portador de virtudes.
Que o Mestre Divino nos abençoe a todos.
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