RECADOS DA TERÇA-FEIRA 11/12/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
DOAÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS MASCULINOS
Nossa Casa aceita doação de roupas e calçados de toda ordem: de
crianças, de mulheres, de homens, porque acaba transformando-as em
recursos no bazar que mantém com a venda dos itens.
Mas particularmente, neste momento, estamos precisando urgentemente
de roupas e calçados masculinos para uso imediato dos nossos assistidos.
A doação desse tipo de roupas caiu muito e já pedimos no inverno, porque
precisávamos até de meias. A Casa recebeu várias doações que naquele
momento supriram vários itens, mas a necessidade é maior, então,
estamos voltando a pedir especificamente itens de roupas e calçados
masculinos, para nossos assistidos. Pedimos que você se empenhe em uma
campanha com seus conhecidos, explique-lhes o que é a Casa, direcioneos para visitar o site do Lar Bom Repouso, ou se quiser vir visitar a Casa,
as portas estão abertas. Mas fale com todos os seus vizinhos, colegas de
trabalho, familiares e onde julgar que pode ir fazer uma campanha dessa.
Coloque sua casa à disposição de receber os itens, se as pessoas disserem
que não podem vir aqui trazer. Esta é uma grande e urgente caridade.
Movimentar ações em prol do que necessita e naquilo que necessita. Neste
momento: roupas e calçados masculinos. A Casa fica sempre muito
agradecida.
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE PARTE DO SEU IMPOSTO DE RENDA,
COM POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO NO SEU IMPOSTO DE
RENDA OU ICMS
O município tem uma ação de Projetos com Incentivos Fiscais, por meio da
cobrança de menos impostos ou de sua não cobrança, visando ao
aquecimento econômico. Nosso Lar Bom Repouso está participando desse
projeto. Por exemplo, empresas podem doar até 1% do imposto de renda
devido, apontando nossa Casa como beneficiária dessa doação. Essa
indicação deve ser feita até o último dia fiscal do ano, mas pede-se que
seja feita até 26/12, pois é preciso dois dias para os trâmites. E eu
acrescento: a partir deste momento, que estão sabendo, procure já seus
contadores em suas empresas e já efetive tal decisão de doação, tão
importante para o Lar.
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A pessoa física também pode designar até 6% de doação para nossa Casa,
se costuma declarar usando a declaração na modalidade completa.
IMPORTANTE: apenas doações feitas por meio de leis de incentivo, como
esta, que estou explicando, podem ser abatidas ou do imposto de renda
ou do ICMS da empresa. Muitas pessoas confundem e acreditam que as
doações diretas feitas para as instituições podem ser abatidas e na
verdade, não podem.
Está disponibilizada pela Daniela uma apresentação muito explicativa, que
inclui quais documentos devem ser enviados. Lá está também um curto
PowerPoint que inclui qual o projeto do Lar Bom Repouso, que é a aquisição
de 20 camas hospitalares para nossa unidade de apoio médico. Quando o
projeto foi criado, precisava-se de 18 camas, hoje, apenas semanas
depois, já precisamos, na verdade, de 23 camas. Mas se vierem as 20
camas, estará ótimo. A nossa população de assistidos está envelhecendo
e nossa unidade de apoio médico cresce na quantidade de pessoas que
nela estão internadas.
É interessante pensar nisso, mas talvez muitos de vocês não saibam que
a Casa mantém uma unidade de apoio médico bem aqui ao lado. Enquanto
estamos aqui nos beneficiando dos tratamentos espirituais que nos
oferecem os abnegados irmãos do plano espiritual, aqui ao lado, há irmãos
deitados em camas, necessitados de ajuda médica.
Vamos colaborar no que podemos, ok? Assim, saia daqui pensando em
ajudar. Converse com a Daniela se precisar de mais informações, fale com
seus contadores. Esta campanha é preciosa. Campanha para a aquisição
de 20 camas hospitalares para a unidade de apoio médico, mantida pelo
Lar Bom Repouso.
...
Caridade e espiritismo. O que é a caridade? É um ato altruísta de ajudar o
próximo sem esperar nada em troca. Este ato é um notável indicador de
elevação moral, além de ser uma das práticas que caracterizam a boa
essência do ser humano.
...
Muito obrigada. Fiquemos agora com uma palestra em vídeo com nosso
irmão espírita, médico psiquiatra, estudioso e competente orador, Dr.
Sérgio Lopes, palestra intitulada: O sermão da montanha (60 min).
Que Jesus nos abençoe a todos.
2

