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SEGUNDA-FEIRA

- Estudo Sistematizado

da Doutrina Espírita

- Palestra Pública

Evangelização Infantil

8:00 - 9:00 PM

TERÇA FEIRA

- Self Knowledge Group

(English Study)

7:30 - 8:30 PM

 - QUARTA-FEIRA

- Meditando com o Cristo

Atendimento Fraterno

6:15 - 7:45 PM

SEXTA-FEIRA

- Estudo Mediúnico

7:30 - 9:00 PM

SÁBADO

- Estudo do Evangelho 

Segundo o Espiritismo

5:00 - 6:30 PM

- Palestra Pública

- Grupo de Jovens

- Evangelização Infantil

7:00 - 8:00 PM

PRODUÇÃO

Helena Rauduvinich

Arlene Consentino

Distribuição Gratuita

Periodicidade Mensal

 DEVER E AUXÍLIO

Helena Rauduvinich

 Pois somos cooperadores de Deus. – Paulo (Coríntios, 3:9.)

          O dever é força que nos mantém firmes, resolutos, e desviar- nos dele é 

enfraquecer as nossas reservas morais, por esta razão, temos que ser fiéis às 

obrigações assumidas ante às experiências e lições da vida.

         A Seara espírita nos convoca a servir e colaborar de forma eficiente na 

construção do Reino de Deus na Terra. É cumprindo o nosso dever, desenvolvendo 

nossas tarefas, que galgaremos as escadarias do progresso.

       A tarefa que Deus nos oferece no mundo é única e instransferível, e sempre 

representa o melhor em nosso favor. É nosso dever dignificar a vida, auxiliar o 

nosso semelhante e edificar-nos no trabalho do bem. Pode ser que a nossa tarefa 

não apareça aos olhos de outros, mas ela é deveras importante para a vida e para 

nós. Muitos se julgam incapazes de realizar serviços nobres por se acharem 

empobrecidos e incompetentes. Outros sentem-se impossibilitados, afirmando 

serem pecadores e maus, olvidando que os devedores e os ignorantes necessitam 

trabalhar para a própria melhoria espiritual. O Pai espera nossa cooperação na 

tarefa de expandir o bem. Ele sempre nos estende os braços para o serviço diário.

         Por mais humilde que seja a condição do homem, o dever enobrece a sua vida, 

esclarece a razão, fortalece a alma.O cumprimento do dever nos traz a calma 

interior, a serenidade de espírito, e mesmo ante as tempestades da vida, firma a 

paz de consciência. Os Espíritos Superiores carregam enraízados em si, o 

sentimento do dever. Léon Denis, no livro"Depois da Morte" nos alerta que o dever 

nos inspira a sacrifícios, devotamento, entusiasmo, e nos aponta os degraus para a 

evolução. Logo, o dever é um aliado importantíssimo do homem no seu desejo de  

transformar-se, na realização de sua reforma íntima.

      Não esperemos a gratidão alheia para auxiliar. Mesmo aqueles que possuem o 

coração empedernido na sombra do mal, merecem a nossa ajuda, a nossa prece, a 

nossa vibração. Se por alguma razão não pudermos nos aproximar deles, 

amparemo-los de maneira indireta. Sempre podemos colaborar para reduzir o 

desespero e  a aflição que ainda impera na Terra. Amemos o dever que a vida nos 

reservou. Aos olhos de Deus todo encargo é digno de apreço. Lembremos que "o 

esforço do verme, na fecundação da terra tem importante significação para 

ambos." Todo trabalhador é chamado para a sublime renovação. A humanidade 

está cheia de cooperadores anônimos que seguem servindo em silêncio. "Na 

oficina generosa do Pai, cada aprendiz é chamado ao serviço cristão."

Pesquisa: Livro Depois da Morte/ Léon Denis

http://www.scdivinelight.org
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O CÉLEBRE “TRATADO SOBRE A TOLERÂNCIA”

VOLTAIRE – 1763

(Texto retirado da Internet)

              "Não é mais aos homens que me dirijo. É à 

Você, Deus de todos os seres, de todos os mundos e de 

todos os tempos: Que os erros agarrados à nossa 

natureza não sejam motivo de nossas calamidades. 

Você não nos deu coração para nos odiarnos nem 

mãos para nos enforcarmos. Faça com que nos 

ajudemos mutuamente a suportar o fardo de uma 

vida penosa e passageira. Que as pequenas diferenças 

entre as vestimentas que cobrem nossos corpos, entre 

nossos costumes ridículos, entre nossas leis 

imperfeitas e nossas opiniões insensatas não sejam 

sinais de ódio e perseguição. Que aqueles que 

acendem velas em pleno dia para Te celebrar, 

suportem os que se contentam com a luz do sol. Que 

os que cobrem suas roupas com um manto branco 

para dizer que é preciso te amar, não detestem os que 

dizem a mesma coisa sob um manto negro. Que 

aqueles que dominam uma pequena parte desse 

mundo, e que possuem algum dinheiro, desfrutem 

sem orgulho do que chamam poder e riqueza e que os 

outros  não os vejam com inveja, mesmo porque, Você 

sabe que não há nessas vaidades nem o que invejar 

nem do que se orgulhar. Que eles tenham horror à 

tirania exercida sobre as almas, como também 

execrem os que exploram a força do trabalho. Se os 

flagelos da guerra são inevitáveis, não nos 

violentemos em nome da paz. Que possam todos os 

homens se lembrar que são irmãos!”

                              ********************

Voltaire era o pseudônimo de Francois Marie Arouet   

(1694-1778). Ele foi ensaista, escritor e filósofo iluminista. 

Suas idéias influenciaram nos processos da Revolução 

Francesa e na Independência dos Estados Unidos.

A BÊNÇÃO DO TRABALHO

Meimei

É pela bênção do trabalho que podemos 

esquecer os pensamentos que nos 

perturbam, olvidar os assuntos amargos, 

servindo ao próximo, no enriquecimento 

de nós mesmos. Com o trabalho, 

melhoramos nossa casa e engrandecemos 

o trecho de terra onde a Providência 

Divina nos situou. Ocupando a mente, o 

coração e os braços nas tarefas do bem, 

exemplificamos a verdadeira fraternidade 

e adquirimos o tesouro da simpatia, com o 

qual angariaremos o respeito e a 

cooperação dos outros. Quem não  sabe 

ser útil, não corresponde à Bondade do 

Céu, não atende aos seus justos deveres 

para com a humanidade e nem retribui a 

dignidade da Pátria amorosa que lhe 

serve de mãe. O trabalho é uma  

Instituição de Deus.

 *************

Senda da Perfeição

Quem move as mãos no serviço,

Foge à treva e a tentação.

Trabalho de cada dia

É senda da perfeição.

Do Livro Pai Nosso/ Psicografia de Francisco 

Cândido Xavier
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