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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 20/08/19 

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

nosso pensamento no Alto, em oração! 

Em nome de nossas campanhas permanentes de doações, a Casa deseja 

agradecer a atenção de todos, que têm se enternecido com os pedidos e têm 

trazido o que solicitamos. Mas tem feito muito frio e, como sabe, há muitos 

pernoites e atendimentos avulsos na Casa, não damos conta de receber meias 

suficientes. Meias para aquecer os pés daqueles que estão sem abrigo, que 

batem à nossa porta e a quem é oferecido um banho quente e roupas limpas. 

Assim, prossegue nossa campanha de doação de meias masculinas para 

adultos. E para a cozinha, precisamos receber leite. Quem não gosta de tomar 

uma xícara de leite quente à noite? Seguimos agradecidos por sua atenção, 

se puder, doe algum desses itens e divulgue entre seus amigos e colegas de 

trabalho: precisamos de meias para homens adultos e leite. 

... 

E você já foi à Festa Italiana? Ainda não? Então, se programe, porque estamos 

indo para a última semana da festa! E o tipo de comida servida nessa festa, 

nessa época do ano, não encontramos fora desse calendário! Prestigie a 

barraca do Lar Bom Repouso, que atende como em um restaurante! Divulgue, 

convide os amigos e apareça por lá. 

Também seguimos pedindo voluntários para ajudar a servir e limpar as mesas, 

e ajudar na cozinha montada lá na festa. Se você puder, fale com o Roberto 

sobre sua disposição de trabalhar na Festa. 

E falando em voluntários, ainda estamos precisando de voluntários para a 

digitação de cupons fiscais. Quem tiver uma, duas horinhas para esse 

trabalho, fale com a Daniela. Não precisa saber mexer no computador, 

acabará aprendendo aqui, com o serviço. Pedimos que ajude a divulgar essa 

nossa necessidade, em escolas, no local de trabalho, entre amigos.  

O Lar sempre agradece por toda sua atenção! 

... 

É com grande alegria que convidamos a todos a participar da 2ª Corrida 

Beneficente do Lar Bom Repouso! 

O evento acontecerá no dia 29 de setembro na Av. Presidente Kennedy, 

aqui em nossa cidade. Serão 2 trajetos, um de 5 km para caminhada, que 
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pode ser realizado por toda a família, e um de 10 km para quem gosta de 

corrida. 

A ideia do evento, além de promover um hábito de vida mais saudável, é 

arrecadar fundos para nossa Casa. 

Todos os participantes receberão um kit contendo uma camiseta para a 

corrida, um chip para cronometragem do tempo da prova e uma medalha de 

gratificação ao final do evento. 

Na 1ª edição, em setembro do ano passado, contamos com a participação de 

1.000 pessoas, que curtiram o evento em um domingo superanimado! Desta 

vez, contamos com sua presença! 

Vá lá no site, inscreva-se e reserve seu kit. Se não quiser ou não puder ir, doe 

seu kit a alguém. 

... 

Na sequência, ouviremos uma palestra em vídeo com nosso irmão Haroldo 

Dutra Dias, intitulada Conhecer Deus pelo coração e pela mente (40 

min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


