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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 02/04/19 

Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e mantenhamos 

nosso pensamento no Alto, em oração! 

Nossas campanhas de doações são permanentes, porque este é um Lar bem 

grande, igualzinho ao nosso nas necessidades, mas são mais volumosas as 

necessidades deste Lar. Assim, sempre contamos com vocês para trazerem o 

que puderem e divulgarem que recepcionamos todo tipo de doação de objeto 

em bom estado e alimentos. 

Também a campanha de cupons fiscais, aquelas notinhas que pedimos que 

vocês doem aqui toda semana, e que gera recursos importantes para muitas 

despesas, está precisando de voluntários para o cadastro dos cupons. Não 

precisa saber usar o computador com habilidade, você aprenderá com os 

colegas. Venha falar com a Daniela sobre essa tarefa e se juntar a nós, no 

tempo que tiver disponível, o horário é você quem faz. 

E está chegando a data da mais famosa e mais apreciada festa do ano, neste 

nosso Lar, que é a Noite da Pizza da Páscoa, no sábado, dia 13/04/19 às 

19h30. Graças à alta qualidade dos chocolates dos ovos de Páscoa, que serão 

sorteados em belas cestas, nessa noite.  

Pedimos que prestigiem essa Festa, convidando seus amigos, ajudando a 

divulgar e anotando em sua agenda a noite de 13 de abril.  

Estamos pedindo que façam reservas com antecedência pelos telefones do 

Lar, que estão afixados lá fora, e falem com a Daniela ou a Edna. Reservem 

essa data para trazer sua família, telefonando antes e nos ajudando a 

organizar os preparativos.  

(4224-1377 e pelo celular e WhatsApp do Lar: 9-5093-1974)   

Para essa Noite da Pizza, a Casa precisa de voluntários também, para servir 

mesas, vender cartelas de bingo, ou outros serviços que possam ser 

necessários no momento do evento. Contamos com sua ajuda, esta é uma 

festa para angariar fundos que ajudam em tantas outras despesas que uma 

Casa com este porte tem. Apresente-se para o trabalho, dê seu nome para o 

Roberto ou para a Edna, ou para a Daniela...! 

Noite da Pizza da Páscoa no Lar Bom Repouso, sábado dia 13 de abril a partir 

das 19h30. A Casa agradece de coração sua participação! 

... 
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A nossa reflexão da noite é sobre o bom exemplo, a bondade. Assim, lembro-

os que no dia 02 de abril de 1910 nasceu Chico Xavier, o maior médium 

psicográfico de todos os tempos. Desencarnou aos 92 anos de idade, no dia 

30 de junho de 2002, e deixou um legado que é um verdadeiro roteiro de 

evolução: 451 livros publicados e cedidos gratuitamente às editoras espíritas, 

praticando o que Emmanuel dizia que era a maior caridade que poderíamos 

realizar: a divulgação do Espiritismo. O próprio exemplo de vida de Chico, sua 

conduta simples e idônea já nos falava de Jesus, pelo seu jeito de conduzir a 

vida, porque trazia o Evangelho em suas ações. Lembrar de Chico nesta data 

é para agradecer a Deus por nos ter enviado uma figura tão doce e exemplar, 

e pedir ao Pai que o ilumine onde ele estiver. Obrigada, Chico, pelo exemplo; 

obrigada, Deus, pelo presente; obrigada, Jesus, pela luz, que nunca cansa de 

nos enviar! 

... 

Na sequência, ouviremos nosso irmão Dr. Homero trazendo sua palavra para 

o nosso enriquecimento. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


