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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 21/05/19
Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos e mantenhamos
nosso pensamento no Alto, em oração!
Agradecemos pelas doações que fazem. Num Lar tão grande como este, as
campanhas de doação de alimentos, roupas, fraldas, cupons fiscais ou espécie
são permanentes.
E lembramos-lhes que neste sábado teremos nossa Noite da Pizza
comemorativa dos 45 anos de trabalhos ininterruptos na caridade, aniversário
de existência de nosso abençoado Lar Bom Repouso. Dia e noite oferecendo
abrigo, alimentação, medicamento, atenção. Essa Noite da Pizza especial será
neste sábado dia 25 de maio, a partir das 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 Daniela pede que
façam suas reservas pelo telefone ou pelo WhatsApp, por favor. A Casa
agradece sua dedicação!
...
Para nossa reflexão da noite, trouxemos do site da Agenda Espírita do Brasil
um belo texto de nome Trabalho e Crítica, que está no livro: Convivência,
de psicografia de Chico Xavier, com Emmanuel.
Achamos que seria interessante refletir sobre ele, porque estamos numa Casa
que precisa de tantos trabalhadores, para tantos trabalhos e nem sempre nos
achamos compreendidos nas tarefas que abraçamos, ou julgamos que as
tarefas alheias não estão sendo feitas a contento. Ou seja, estamos sempre
julgando este ou aquele. E nos passou pela mente, o quanto nossos
abnegados fundadores deste Lar ouviram de reclamações, de julgamentos
contra suas decisões, suas posturas, mas seguiram fazendo, a despeito de
não poder agradar a todos. Cremos que tinham uma bússola muito firme, que
apontava para o fato de que o trabalho no Bem pertence a Jesus e nós somos
apenas ajudadores, que fazemos conforme podemos ou queremos. E o Mestre
sempre entende, se estamos dando nosso melhor, ou se estamos
equivocados, nos enganando.
Assim, esta Casa é uma escola, de todos os lados que a olhamos! Vamos
aproveitar a bênção de estar aqui.
O texto do Chico diz assim:
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Trabalho e Crítica
“Trabalho edificante em andamento no Plano Físico, onde se reúnem milhões
de criaturas diferentes entre si, não se desenvolve sem críticas.
“A pancadaria verbal cercará os obreiros.
“E explodem objurgatórias (censuras, repreensões severas), tais quais estas:
“– Por que tanta lentidão nos detalhes?
“– É impossível não estejam vendo as falhas com que se mostram…
“– Aquele cooperador é um desastre…
“– Não se compreende uma realização assim tão elevada, em mãos tão
incompetentes.
“– Não consigo colaborar com gente tão despreparada…
“– Tudo cairá sobre a turma irresponsável!
“– Estão todos errados…
“– Aguardemos o fracasso final…
“Quando essas vozes se façam ouvir, não temas e prossegue trabalhando.
“Imperfeições, todos temos e teremos, até que possamos alcançar o Plano
Divino.
“Problemas evidenciam presença e colaboração.
“Dificuldades trazem observações e observações justas geram insegurança.
“Deixa que a censura te vigie e segue adiante.
“Apesar de nossos erros e acima de todas as nossas deficiências, a construção
do Bem não nos pertence; essencialmente, pertence a Jesus, que zelará por
ela, em nome de Deus.
“E sabemos que o trabalho de Jesus não pode e nem deve parar.
“A vida não nos pede o impossível para que nos integremos nos mecanismos
da caridade, extinguindo as provações que atormentam a Terra, mas para que
o mal desapareça, espera de cada um de nós essa ou aquela migalha do bem.”
...
Na sequência, assistiremos ao vídeo institucional que mostra um pouco da
história deste nosso amado Lar Bom Repouso. Para aqueles de nós, que já
assistimos, nos servirá de reflexão sobre o nosso quinhão de participação;
para aqueles que ainda não conhecem a história mostrada no vídeo, elucidará
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a magnitude da obra que esses nossos abnegados irmãos, Sr. José Carlos
Corsi e Dona Margherita Biasi Corsi, construíram e permitiram que dela
participássemos, nem que seja nos acolhendo às 3ª. feiras nesse humilde
Centro Espírita, anexo a essa grandiosa Casa de Luz, que abriga nossos irmãos
necessitados.
Após o vídeo institucional, estaremos com nosso irmão Dr. Homero, que nos
falará dessa data importante.
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

