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“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.”
Expediente
Órgão de Divulgação do

TU E O PRÓXIMO
Helena Rauduvinich

CENTRO ESPÍRITA
LUZ DIVINA

A vida sempre nos encaminha à presença do próximo porque é ele o irmão
do caminho que se transforma na estrada que nos conduz ao Mais Alto.
É no calor do relacionamento com o outro que vitalizamos e
desenvolvemos a confiança para investir no afeto e, descobrimos a necessidade de
Phone:
nos
ajudar, uns aos outros, para o progresso geral.
908-307-7141
973-344-2890 (sede)
Estamos sempre estabelecendo vínculos ao longo da vida, pela
necessidade que temos de convívio e contato com nossos semelhantes. Alguns
Website
desses
vínculos são automáticos como os que temos junto aos familiares. Outros
www.scdivinelight.org
são estabelecidos pela afinidade e sintonia. Conquistar amizade através desses
vínculos é importante, mas isso exige dedicação, tempo e comportamento nobre e
Email:
events@scdivinelight.org leal. O mais relevante é burilar nosso modo de ser, desenvolvendo a gentileza, o
respeito, a cordialidade. Devemos cultivar o afeto, fortalecer os vínculos com
SEGUNDA-FEIRA
todos que nos cercam, pois isso nos leva à prática do amor fraterno.
- Estudo Sistematizado
Quando nos isolamos, tendemos a vivenciar conflitos e perturbações
da Doutrina Espírita
físicas, emocionais e psíquicas. É verdade que nem sempre conseguimos
- Palestra Pública
desenvolver o relacionamento num clima de respeito e amizade. E se isso ocorre é
Evangelização Infantil
porque o egoísmo e as paixões primitivas ainda nos dominam, dificultando as
8:00 - 9:00 PM
manifestações de equilíbrio na convivência com o outro. Todo relacionamento
TERÇA FEIRA
exige reciprocidade para o ensejo do intercâmbio de vibrações harmônicas e bemestar. A vida pode estar recheada de dificuldades e aflições . As pessoas podem se
- Self Knowledge Group
apresentar desorientadas e deprimidas. Nessas situações, é importante aprender a
(English Study)
7:30 - 8:30 PM
simplificar a vida, tornando-a leve e segura, valorizando as oportunidades
difíceis.
Assim fica mais fácil cultivar o afeto, a amizade com nossos iguais. É no
- QUARTA-FEIRA
relacionando com o outro que temos a oportunidade de vivenciar a lealdade e a
- Meditando com o Cristo
honestidade. Somente a verdade, por mais dura que seja, torna a convivência
Atendimento Fraterno
saudável. À medida que se estreita os laços de amizade, o relacionamento se torna
6:15 - 7:45 PM
mais profundo, culminando muitas vezes, na identificação de propósitos e ideais.
SEXTA-FEIRA
Nos relacionamentos sociais se deve evitar a mentira, a bajulação , a
- Estudo Mediúnico
submissão , a falsidade. Infelizmente vemos ainda esses comportamentos
7:30 - 9:00 PM
mórbidos se expandirem nas relações comerciais, políticas , artísticas, culturais. O
indivíduo circulando pelo grupo onde se coloca, transfere o comportamento
SÁBADO
equivocado que produz desequilíbrio e desordem entre os que o cercam. Uma
- Estudo do Evangelho
conduta educada e de elevados princípios contribui para uma convivência
Segundo o Espiritismo
responsável e benéfica. A fraternidade é o caminho no processo das relações
5:00 - 6:30 PM
humanas, porque impulsiona à afeição .
- Palestra Pública
Ao propor o amor entre as criaturas humanas, Jesus considerou a
- Grupo de Jovens
- Evangelização Infantil
necessidade de relacionamentos saudáveis. Coloquemo-nos lado a lado com o
7:00 - 8:00 PM
nosso próximo , seguindo a jornada evolutiva, educando-nos sempre para viver
pacificamente, suportando-nos , uns aos outros, e assim conseguiremos a
PRODUÇÃO
Helena Rauduvinich
fraternidade recíproca e legítima.
119-137 Clifford St
Newark, NJ 07105

Arlene Consentino

Distribuição Gratuita
Periodicidade Mensal

Pesquisa: Livro Jesus e Vida / Espírito Joanna de Angelis, psicografia de Divaldo

ROGATIVA DO OUTRO
Meimei

AUXILIA TAMBÉM

Sei que te feri sem querer, em meu gesto

O cérebro trabalha para que raciocines.

impensado. Pretendias apoio e falhei, quando

O coração trabalha para que te sustentes.

mais necessitavas de arrimo. Aguardavas alegria

O sangue trabalha para que te equilibres.

e consolo, através de meus lábios, e esmaguei-te

Os nervos trabalham para que observes.

a esperança... Entretanto, volto a ver-te e rogo

As glândulas trabalham para que te controles.

humildemente para que me perdoes. Ouviste-

Os pulmões trabalham para que respires.

me a palavra correta e julgaste-me em plena luz,

Os ossos trabalham para que te levantes.

André Luiz

sem perceberes o espinheiro de sombra

Os cabelos trabalham para que te protejas.

encravado em minh' alma. Reparaste-me o traje

O estômago trabalha para que te nutras.

festivo, mas não viste as chagas de desencanto e

Os olhos trabalham para que vejas.

fraqueza que ainda trago no coração.

Os ouvidos trabalham para que ouças.

Às vezes, encorajo muitos daqueles que me

A língua trabalha para que te exprimas.

procuram, fatigados de pranto, não por méritos

As mãos trabalham para que construas.

que não tenho, e sim esparzindo os tesouros de
amor dos Espiritos generosos que me sustentam;
contudo, justamente na hora em que me
buscaste, chorava sem lágrimas, nas últimas
raias da solidão. Talvez por isso não encontrei
comigo senão frieza para ofertar-te.
Releva-me o desespero quando me pedias
brandura e desculpa-me o haver-te dado

Os pés trabalham para que te movas.
Entre as forças que trabalham, no teu próprio corpo, para
servir-te, que fazes te ti mesmo para servir aos outros?
Ante a Lei do Senhor, o ato de servir é luz em toda a parte.
E essa Lei pede em tudo: “ajuda agora alguém”. Assim,
quem nada faz, em nada se detém. Recorda que a preguiça
é o retrato da morte. Toda a vida auxilia. Auxilia também.
September24-25,2016

reprovação , quando esperavas entendimento.

IstAnnualUSSpiritist
FederationsConference

Deixa, porem, que eu te abrace de novo, e, então,
lerás em meus olhos estas breves palavras que
me pararam na boca: perdoa-me a falta e tem dó
de mim.
SAT

Newark, NJ 2:00pm - 7:30pm
Divine Light Spiritist Center, 119-137 Clifford St

SUN

New York 11:00am - 5:00pm
939 8th Ave, suite 4A

24

E o Garage Sale Luz Divina con nua

25

Juntos contribuímos, juntos construímos!
Join us for a series of spiritism talks and
round tables featuring Suzana Simões,
Andréia Netto, Jussara Korngold,
Julio Carvalho e João Korngold.

SETEMBRO
Sáb - 17/09

Dom - 18/09

9 às 4 pm

9 às 5 pm

30 Kossuth Street, Newark, NJ.
Maiores informações
Sani: 973-444-7480 & Marli: 973-336-3443

Introducing Allan Kardec • Movie Analysis: What have we learned from Hollywood?
Mediumship: Business, Charity or both? • Spiritism: Science, Religion, Philosophy
Consequences of Spiritism in today’s life

Free Attendance
Event held in English
NY
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