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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 14/05/19
Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e mantenhamos
nosso pensamento no Alto, em oração!
Agradecemos pelas doações que trazem ao Lar Bom Repouso, um lar com
mais de 100 irmãos, assistidos com cama limpa, comida, acolhimento
fraterno.
Lembramos de duas formas de angariar recursos, que ajudam nas despesas
da Casa: uma delas é a doação do cupom fiscal, gerado em suas compras,
que vocês podem trazer aqui para ser cadastrado por voluntários. Sempre
sugerimos que os tragam todas as 3as. feiras, para virar rotina. Hoje,
queremos pedir que tragam os cupons que porventura tenham esquecido de
trazer, pois os cupons emitidos em abril, somente serão válidos até a próxima
2ª. feira, dia 20. Se os deixarem para a próxima 3ª. feira, vamos perder o
recurso. Então, se você se esqueceu de trazer hoje, dê uma passada durante
a semana e entregue na portaria. Para não os perder, até o dia 20.
E a segunda forma de levantamento de recursos é através de eventos,
participando, convidando amigos, divulgando. Nosso abençoado Lar Bom
Repouso completará, no dia 23 de maio, 45 anos de trabalhos ininterruptos
na caridade. Dia e noite oferecendo abrigo, alimentação, medicamento,
atenção. E para celebrar a alegria de servir há tantos anos, estamos
preparando uma Noite da Pizza especial no dia 25 de maio, sábado, às 19h30.
Já reservem espaço em suas agendas, convidem seus amigos. Contamos com
sua atenção para prestigiar a festa e fazer dela um sucesso de arrecadação
de fundos! A Casa agradece sua dedicação! E a Daniela pede que façam
reservas pelo telefone ou pelo WhatsApp, por favor.
...
Para nossa reflexão da noite, trouxe do site da Agenda Espírita do Brasil um
belo texto de nome Cultivando a Paciência, da psicografia de Francisco
Cândido Xavier, do livro Coragem, com vários autores espirituais.
Cultivando a paciência
“Se você foi vítima de preterição em serviço (se você foi passado para trás) –
reconhecerá que isso aconteceu, em favor de sua elevação de nível;
“Se perdeu o emprego, ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar
– creia que alcançará outro muito melhor;

2

“Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio
– transações mais lucrativas aparecerão, amanhã, em seu benefício;
“Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos
inconfessáveis – em futuro próximo, terá você moradia muito mais
confortável;
“Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de
progresso e ajustamento econômico – guarde a certeza de que outras portas
se lhe descerrarão mais amplas, aos anseios de paz e prosperidade;
“Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança – outras afeições muito
mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a
segurança e a felicidade.
“Mas nunca pretira, (nunca pegue o lugar de alguém), nunca persiga, não
atrapalhe, não desconsidere, não menospreze e nem prejudique a ninguém,
porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer e a dívida é sempre uma carga
dolorosa para quem a contrai.”
E para nos ajudar, lembro a vocês da fala de nosso bondoso irmão, Dr. Bezerra
de Menezes, que nos disse:
“- Agredido, sim. Agressor, jamais!”
...
Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso irmão Haroldo
Dutra Dias, intitulada Revelações (45 min.).
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

