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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 02/07/19 

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

nosso pensamento no Alto, em oração! 

Nosso Lar Bom Repouso, lar de mais de 100 irmãos assistidos, está precisando 

de alimentos, mais especificamente feijão e óleo. Quem puder trazer estará 

contribuindo de forma valiosa para as necessidades da Casa. 

Sobre nossa campanha de doação de cupons fiscais, precisamos esclarecer 

que quando entregarem caixas de coleta de cupons em estabelecimentos 

comerciais, a Daniela deve ser avisada para poder ir recolher as caixas com 

os cupons. Agradecemos a colaboração de todos! 

... 

Lembramos da Festa Italiana de 2019, festa na qual o Lar Bom Repouso 

participa desde o princípio, há mais de 20 anos, com grande consideração por 

parte de todos que conhecem a excelente comida servida, em todos os finais 

de semana do mês de agosto, que é quando acontece a Festa Italiana em São 

Caetano. Os preparativos internamente, aqui na Casa, já começaram. Quem 

quiser ser um voluntário, procure o Roberto ou a Edna, se tiver um tempo 

para oferecer algumas horas de trabalho. Isto é precioso para quem doa o 

tempo e também para quem recebe. 

... 

Na próxima semana, feriado de 9 de julho, Homenagem à Revolução de 32, 

em São Paulo, não teremos a sessão pública de terça-feira. 

Para nossa reflexão da noite, trouxemos do site da Federação Espírita 

Brasileira um verdadeiro alerta a um problema que está preocupando a todas 

as famílias no mundo: o suicídio. Nosso irmão Haroldo Dutra Dias tem nos 

alertado para esse fato em suas palestras e eu sempre me perguntava: meu 

Deus, se alguém vier até mim com essa afirmação: “Não quero mais viver”, o 

que é que eu poderia fazer? Eu me sinto impotente diante de tal gravidade. E 

vocês? 

Provavelmente, pensando nisso, em capacitar as pessoas, em especial nos 

Centros Espíritas, a FEB – Federação Espírita Brasileira – desenhou um curso 

online para quem tiver interesse em se capacitar para tamanha tarefa: a de 

poder dizer a palavra certa na hora certa, para quem está carregando 

tamanho sofrimento. Diz assim o editorial da FEB, sobre este tema, que se 

intitula: Prefiro Viver. 
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“Sabemos o quanto a questão do suicídio é preocupante dentro da sociedade, 

com reflexos diretos nas casas espíritas, e, portanto, precisamos nos preparar 

para receber essa demanda. 

“O Projeto Prefiro Viver, fruto da parceria da FEB com a AME Brasil (Associação 

de Médicos Espíritas), nasce dessa necessidade e é o resultado de uma 

construção coletiva multidisciplinar, aprovada pelo Conselho Federativo 

Nacional e apresentada em 2018 a todas as Regionais. 

“O seu objetivo é capacitar os trabalhadores interessados das casas espíritas, 

em qualquer lugar, na tarefa de prevenção e posvenção ao suicídio.”  

(Abro aqui um adendo para explicar que posvenção é o nome que se deu à 

prevenção do suicídio para futuras gerações, sendo esta uma tradução livre 

do nome originado em inglês, porque nasceu lá o movimento de apoio a 

sobreviventes desse mal.) 

(Seguindo com o texto da FEB:) 

“Este é um projeto vitalício que será, dentro das necessidades, implementado 

e melhorado. 

“Há alguns dias, no Mednesp 2019, que é o Congresso da Associação Médico-

Espírita do Brasil, realizado em Teresina, no estado do Piauí, lançamos o link 

para o pré-cadastramento dos interessados dentro das casas espíritas. 

“O link é: www.febnet.org.br/prefiroviver e se encontra anotado no panfleto 

que postamos à porta de entrada do nosso Centro Espírita, para quem tiver 

interesse em se capacitar (leia-se, receber informação sobre o que fazer, se 

alguém sofrendo desse mal grave chegar até você). 

“O link é apenas para o pré-cadastramento dos interessados, dentro das casas 

espíritas, na capacitação que se iniciará em setembro próximo e que se dará 

através de webinários, com a participação de vários colaboradores estudiosos 

do tema. (webinários são seminários online, via internet) 

“O cadastramento definitivo será realizado posteriormente, através dos e-

mails informados no link. 

“A programação completa será divulgada em setembro, antes do início dos 

webinários. 

“Contamos com a colaboração de todos na divulgação desta importante tarefa. 

“Jesus no leme, sempre!” Fim da mensagem da FEB.  

... 
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Como viram, um tema dessa importância pode estar ao nosso alcance através 

de nosso esforço, dentro de nossos lares, fazer um curso de capacitação para 

aprender a falar a palavra certa na hora certa, para alguém que chega com 

um sofrimento desse tamanho. O suicídio é o fracasso de todos nós, que não 

pudemos fazer algo por um irmão. Vamos pensar nisso e vamos nos capacitar. 

... 

Na sequência, vamos assistir a uma palestra em vídeo, com nosso irmão 

Divaldo Pereira Franco, intitulada: Sete razões para se acreditar em Deus. 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


