RECADOS DA TERÇA-FEIRA 18/12/18
Boa noite! A paz de Jesus para todos!
DOAÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS MASCULINOS
Mês de dezembro, cá estamos em nossa última semana antes do dia do
aniversário mais esperado do ano todo: o aniversário de Jesus. Mais do
que o nosso próprio, porque o aniversário de Jesus vem envolto em uma
aura de amor que não explicamos, mas sentimos. Parece que é um mês
festivo – e é – mas festivo devido à energia que sentimos, pela alegria
mais aparente das pessoas. Com certeza, essa percepção é verdadeira,
pois já li que os Espíritos Amigos aproveitam essa nossa energia boa, de
mais amor no ar, para colher material e levar para acudir os mais
desesperados, os mais necessitados.
É um mês especial também, porque nos sentimos mais propensos a ajudar.
Então, pode ser um bom momento de olhar no próprio guarda-roupa, no
do pai, do irmão, do filho e trazer roupas masculinas para os assistidos da
Casa. E qualquer outra doação, item em bom estado, porque reverte-se
em recurso monetário para as despesas do Lar.
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE PARTE DO SEU IMPOSTO DE RENDA, COM
POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO NA SUA DECLARAÇÃO OU NO ICMS DE
SUA EMPRESA
Conforme falei na semana passada, pedimos que se junte à Casa para
participar do projeto da aquisição de 20 camas hospitalares para nossa
unidade de apoio médico, onde há hoje 23 internados recebendo cuidados
de médicos e enfermeiras(os).
E essa aquisição se dará com a doação de 1% do imposto de renda de sua
empresa ou 6% se for de pessoa física. Mas esta doação deve ser apontada
neste mês, pois há um trâmite de documentos, e a doação deve acontecer
até 26/12. Se você se interessou e quer participar, pedimos que ligue e
fale com a Daniela, que explicará tudo o que precisa saber.
Campanha para a aquisição de 20 camas hospitalares para nossa unidade
de apoio médico. Participe!
...
Reflexões sobre o natal, com palavras adaptadas de um texto do irmão
espírita José Passini, retiradas do site da Federação Espírita do Paraná:
http://www.mundoespirita.com.br/?materia=reflexoes-sobre-o-natal
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“A maioria da Humanidade cristã comemora o Natal sem atentar no que
significou, para a Terra, o nascimento de Jesus.
“Ele nasceu numa condição de pobreza já programada, visto ter escolhido
a família de um carpinteiro.
“Desde Seu nascimento, Jesus deixou mensagens da mais profunda
significação na História humana. Começou por mostrar que o verdadeiro
poder não se manifesta de modo visível senão àqueles que têm olhos de
ver, pois emana do Espírito imortal e não da matéria transitória.
“Começando a vida num berço pobre, entre pessoas comuns, demonstrou
a força imensa da simplicidade e da humildade.
“Trinta e três anos mais tarde, foi derrotado, vencido ao peso da iniquidade
e dos interesses materiais do sacerdócio judaico. Entretanto, como
previsto, Sua passagem pela Terra seria a de um vencedor.
“Começava a era definitiva da maioridade espiritual da Humanidade
terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o
código da fraternidade e do amor a todos os corações.
“Com o Cristo, o próprio conceito humano de religião mudou
completamente. Não mais aquela religião mística, ritualística, cheia de
oferendas e fórmulas repetitivas no interior dos templos.
“Religião, conforme Seus ensinamentos e, principalmente, Seus exemplos,
passou a ser, para aquele que lhe entendeu as lições, um novo modo de
viver, de se relacionar com o próximo, em todos os ambientes, em todos
os momentos.
“Ensinando que Deus está presente em todo o Universo, alargou os limites
dos templos, transformando o mundo num templo imenso.
“Jesus, com simplicidade e humildade, mudou milenares conceitos
religiosos, a começar pela ideia errônea que se tinha a respeito de Deus,
substituindo o conceito Deus temor por Deus amor.
“Repetiu antigos conceitos de fé a respeito da justiça de Deus, mas em
frases de luminosa beleza, colocou a misericórdia acima da justiça,
apresentando Deus não mais como aquele soberano inflexível, e sim como
um Pai amoroso e bom.
“A bondade e a humildade eram tidas como atributos dos fracos, daqueles
que não sabiam lutar, sendo, por isso, os humildes desprezados pelos
fortes e poderosos. Jesus veio mostrar a força da humildade, pois Ele, a
2

criatura mais humilde e mansa que a Terra conheceu, abalou para sempre
os conceitos de força e de poder, deixando lições que sobreviveram e
ganharam adeptos com o passar dos séculos, apesar dos esforços daqueles
que quiseram sufocá-las.
“Condutor da evolução humana, não apenas apontou o caminho a ser
seguido, mas, como Mestre perfeito, o trilhou, Ele próprio, à frente.
“De Sua origem humilde, elevou-se como um gigante do Bem, cujas
palavras amorosas ressoam até hoje.
“É o aniversário desse Missionário Maior, enviado por Deus à Terra, que
comemoramos no dia de Natal. Por termos consciência do valor da
mensagem que Ele nos deixou, é que devemos, nesta época do ano,
meditar sobre como Lhe oferecemos essa comemoração.
“O que temos a oferecer ao Mestre?
“É de senso comum que as lições bem aproveitadas agradam aos mestres.
“Estaremos demonstrando a Jesus que somos discípulos aplicados?
“Podemos apresentar-lhe algum progresso desde o último Natal?
“Quanto crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência,
caridade?
“Será que essas festas ruidosas, com bebidas, com excesso de comida, de
doces, de presentes estariam ao gosto de Jesus, que primou sempre pela
sobriedade e pelo equilíbrio?
“Como nos sentiríamos, se o Sublime Aniversariante viesse à nossa mesa
participar da festa que, afinal, é em Sua homenagem?
“É justo que festejemos com alegria, com boas refeições, na companhia de
familiares e amigos queridos, num clima de tranquilidade e paz. Podemos
e devemos festejar o Natal, mas sempre com a preocupação de agradar
ao Aniversariante.
“E se O festejássemos depois de termos repartido um pouco com os que
nada têm?... ainda que seja daquilo que temos de supérfluo...”

Neste Natal, não vamos nos esquecer do aniversariante!
...
Feliz Natal a todos, meus irmãos do Lar Bom Repouso, com as bênçãos
de Jesus, e vamos retornar às atividades das terças-feiras no dia 5 de
fevereiro de 2019.
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Muito obrigada. Fiquemos agora com uma palestra em vídeo com nosso
irmão espírita, juiz de direito, tradutor, estudioso e competente orador, Dr.
Haroldo Dutra Dias, intitulada: Os milagres do Evangelho e a
transformação interior do homem (56 min).
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