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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 27/08/19
Boa noite, amigos. Que tenhamos um coração pacífico, uma mente em
sintonia com o Alto, focada no Bem, para ajudarmos a melhorar a nossa
psicosfera! Façamos nossa parte! Pensamento tem força!
Novamente, agradecemos muito pelas doações de seus corações generosos,
que vieram trazer o que pedimos na semana passada: recebemos sabonetes
e meias! Mas como sabem, a Casa abriga mais de 100 irmãos, então, Dona
Margherita chamava esses nossos pequenos avisos - de campanhas
permanentes, porque hoje, por exemplo, precisamos de doações de fraldas
descartáveis tamanho grande, de uso necessário na enfermaria; café para a
cozinha; agasalhos, roupas de frio, que podem ser usadas, para homens
adultos; além de cuecas tamanhos P e M. A Casa agradece a atenção de todos,
que se prontificam a atender aos pedidos e trazem, dentro do possível, aquilo
que solicitamos.
...
Findamos o período de Festa Italiana. Se permitem, amigos, a Direção da Casa
agradece, em primeiro lugar, a todos os voluntários que se prontificaram a
trabalhar pela causa do Lar Bom Repouso, a despeito do intenso frio de várias
noites! Entre os voluntários, temos muitos assistidos da Casa, que se
colocaram à disposição para prover uma ajuda preciosa, com a montagem e
a desmontagem da barraca, o transporte de comida e utensílios, e a logística
desse transporte, em todos os dias da Festa! Trabalharam muito!
Sem eles, voluntários, assistidos ou não assistidos, não seria possível essa
arrecadação de fundos obtida por esse empenho conjunto.
Mas não menos importante: a Casa agradece a todos os que lá foram
prestigiar a comida, os lanches, os doces oferecidos pela barraca do
restaurante do Lar, montado na rua da Festa Italiana! A Casa agradece a
divulgação que ajudaram a promover, agradece sua presença e a de seus
familiares e amigos!
Que Jesus lhes pague na forma de bênçãos redobradas! No Planeta, estamos
uns pelos outros! E nesse ajudar-se mútuo é que nos damos as mãos! A
Direção agradece de coração por terem dado as mãos em prol do Lar Bom
Repouso!
...
Sobre os cupons fiscais, a Daniela pede que lhes lembremos que os cupons
fiscais doados não podem conter o CPF, são aqueles cupons que na hora do
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pagamento da compra, você responde à pergunta do Caixa: “Deseja nota
fiscal paulista?” Sua resposta deve ser “não”, se pretende doar o cupom.
A doação dos cupons com CPF invalida o cadastro deles para o Lar, além de
provocar mais tempo de trabalho, pois há que se separar cupons com CPF e
sem CPF.
Assim, lembrem-se: doem cupons fiscais sem o seu CPF!
O Lar sempre agradece por toda sua atenção!
...
Novamente, informamos que, terminada a Festa Italiana, vamos focar em
outra frente de arrecadação de fundos, que é a 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 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, para deixar a prova ainda mais bonita e
animada!
Vá lá no site e inscreva-se! Há limitação de inscrições para o recebimento do
kit.
...
Para nossa reflexão da noite, vamos ler dois pensamentos de Emmanuel, para
você colocar um deles em seu coração e pensar na semana toda. Quem sabe,
ele não será uma sementinha que você cultivará ao refletir sobre ele e o
ajudará a se transformar na pessoa que você está desejando ser!
Um deles é:
“Observe o que vc pensa quando está só para saber quem é você. E para
saber o lugar que te espera do Outro Lado basta saber o que faz com você
mesmo nas horas livres.”
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E o outro:
“Ainda mesmo que te encontres em tamanho labirinto e que a vida te pareça
extensa noite, recorda que as estrelas reinam sobre as trevas e que, por mais
espessas se mostrem as sombras noturnas, determinam as Leis de Deus que
amanhã seja um novo dia.”
...
Qual deles lhe serviu? O da negação de problema e da dor? O de se conhecer?
Ou você está envolto em trevas e esqueceu-se de que um novo dia virá?
...
Na sequência, ouviremos uma palestra em vídeo com nosso irmão Haroldo
Dutra Dias, intitulada O Amor e a Superação da Acomodação Moral (50
min.).
Muito obrigada, fiquemos com Jesus!

