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

O TEATRO DIVULGANDO O ESPIRITISMO

CENTRO ESPÍRITA
LUZ DIVINA

O artista verdadeiro é sempre o “médium” das belezas eternas e
seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis
do sentimento humano. (Emmanuel)

119-137 Clifford St
Newark, NJ 07105

O Grupo Teatral Luz Divina volta a se apresentar no dia 23 desse mês, no
Clube Ferreirense, em Newark, com a peça “ Passar por isso? Nem morto!”, e todos
estão convidados a conhecer a realidade espiritual através da expressão da arte
Website
cênica.
www.scdivinelight.org
O nosso Centro vem investindo no teatro como meio de divulgação
doutrinária, abordando temáticas fiéis e puramente embasadas nos princípios
Email:
doutrinários,
fincados na codificação Kardequiana.
events@scdivinelight.org
Os artistas têm sido grandes missionários das idéias sob a égide do Senhor
SEGUNDA-FEIRA
em todas as atividades que lhes são próprias como a literatura, a música, a
- Estudo Sistematizado
pintura, o teatro, entre outras expressões artísticas . E isso ocorre sempre que a
da Doutrina Espírita
arte se desvencilha dos interesses do mundo transitório e perecível.
- Palestra Pública
A arte , segundo Leon Denis, é a busca, o estudo, a manifestação do belo da
Evangelização Infantil
qual, aqui na Terra, só percebemos, senão um reflexo. E para contemplá-la em todo
8:00 - 9:00 PM
o seu poder é preciso subir de grau em grau em direção da fonte da qual ela emana,
TERÇA FEIRA
tarefa ainda difícil para nós. As várias expressões artísticas devem e podem ser
estimuladas nos Centros Espíritas, como forma de divulgação da Doutrina. Elas
- Self Knowledge Group
(English Study)
contribuem para valorizar recursos individuais no campo da sensibilidade,
7:30 - 8:30 PM
desenvolver a capacidade de trabalho em grupo, estimular o serviço de potencial
- QUARTA-FEIRA
construtivo.
O Espiritismo vem abrindo novas perspectivas para a arte. As comunicações
- Meditando com o Cristo
que se estabelecem entre o mundo visível e o invisível oferecem aos pensadores,
Atendimento Fraterno
6:15 - 7:45 PM
aos artistas, uma fonte fecunda de idéias e sentimentos. O conhecimento da
SEXTA-FEIRA
reencarnação , a ascensão do ser imortal através dos séculos, o ensinamento dos
espíritos a respeito do que nos espera no futuro, fornecem aos artistas temas de
- Estudo Mediúnico
dramas que estimulam a elevação do ser humano e ainda os tesouros da
7:30 - 9:00 PM
consolação e da esperança.
SÁBADO
A Terra é um palco em que todos estamos atuando nessa presente vida. Os
- Estudo do Evangelho
nossos companheiros de palco são os nossos familiares, amigos e todos que nos
Segundo o Espiritismo
cercam. A platéia, alguém já disse, é a humanidade. Como atores dessa grande
5:00 - 6:30 PM
peça teatral que é a vida, temos que nos relacionar com os outros atores e platéia,
- Palestra Pública
nos esforçando sempre para apresentar um bom desempenho, e assim
- Grupo de Jovens
- Evangelização Infantil
receberemos o aplauso do mundo. Nesse palco da vida, perdemos muitas vezes
7:00 - 8:00 PM
oportunidades, mas temos sempre chances para refazer, para recomeçar.
PRODUÇÃO
Utilizemos nossos bons sentimentos, nos esforçando para oferecer o melhor que
Helena Rauduvinich
temos à humanidade, até o último ato de nossa vida.
Phone:
908-307-7141
973-344-2890 (sede)

Arlene Consentino

Distribuição Gratuita
Periodicidade Mensal

Pesquisa: Livro “O Consolador”/ Espírito Emmanuel/Psicografia de Francisco Cândido Xavier

AGRADECENDO

ORAÇAO A SÃO FRANCISCO
Joanna de Ângelis

Ao celebrar mais um aniversário do nosso
Centro, aproveitamos para agradecer a todos
os membros, trabalhadores, frequentadores,
pelo muito que têm contribuído para o
desenvolvimento de nossa atividades.
Nesses onze anos de existência e de
trabalhos contínuos, somam-se os serviços
desenvolvidos em nossa Casa no propósito de
implantar a luz do Consolador em solo
americano.
No mês passado, quando da realização do
“Annual U.S. Spiritist Federation Conference”,
no Luz Divina, podemos contar com um
numero considerável de trabalhadores que no
ideal de servir, não mediram esforços para o
êxito do Evento. O nosso obrigado a cada um
de vocês.O sucesso do empreendimento
doutrinário depende do desempenho de cada
trabalhador. Que possamos estar unidos no
ideal espírita, dividindo experiências,
aprendizados, realizando programas que
gerem intercâmbio e a união desejada.
Prossigamos na tarefa que nos compete, sem
jamais esmorecer ante os desafios e obstáculos.
Espalhemos a semente espírita em toda parte,
beneficiando outros irmãos de ideal.
Confiemos em Jesus, nosso incansável
companheiro e, amparados e coordenados pelo
Plano Espiritual estejamos juntos, unidos pelo
desejo de servir à Doutrina Espírita. Que Deus
continue nos abençoando na tarefa de
construir um mundo melhor.

PASSAR POR ISSO?

NEM MORTO!!

23 de outubro
às 12pm
Clube Ferreirense
113 Main St.
Newark, NJ 07105
Show de Palhaço para as
crianças e Delicioso Almoço.
Para informações
e tickets
escaneie o código
com seu smartphone

Pai Francisco!
Há muito anos, poucos anos, naquele dia de outubro de
1226, qual falena de luz, abandonaste a lagarta inerte sobre o
solo para voares na direção do zimbório infinito, aureolado
de luz.
Havias pedido anteriormente que te despissem o corpo
quando a Irmã Morte se te acercasse, e que te colocassem no
pó da Irmã Terra, logo alando-te na direção do Amado como
um raio de luz que desapareceu no azul do infinito...
Encerrava-se, naquele momento, o divino périplo da tua
missão terrestre em corpo físico . Fazia pouco, tornaste o lobo
de Gúbio um doce cordeiro. Lograste silenciar a sinfonia dos
pássaros para que não perturbassem o teu canto louvando o
Senhor. Colocaste mel nas colméias vazias pelo rigoroso
verão , para que as Irmãs Abelhas continuassem zumbindo,
alimentando-se, fabricando cera, vivendo...
Lavaste a lepra em muitos corpos e experimentaste os
estigmas em êxtase incomparável . A cada sofrimento que te
afligia, entoavas um hino de louvor e, a cada provação
experimentada, uma canção de reconhecimento a Deus. A
tua mensagem simples saiu de Assis para trazer de volta o
amor e a humildade de Jesus. No entanto, Pai Francisco, os
teus legatários transformam a tua mensagem em vão poder,
em ilusão argentária e, embora a ternura com que a cantaste,
repetimo-la entusiasmados, porém, com o coração em gelo,
diferente do teu...
Agora, tanto tempo, em pouco tempo depois da tua
sinfonia, rogamos que voltes à Terra para, novamente
balbuciar-nos a oração simples aos ouvidos dos nossos
corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de
modo a reconquistarmos as forças para seguir-te a meia voz
e nos emocionarmos outra vez com teu amor.
O mundo estertora, Pai Francisco!
Não se trata somente de lutas entre cidades que se
digladiam, como nos teus dias, mas do terrível conflito entre
os corações, gerando guerras de extermínio individual e
generalizado. Somente tu, Pai Francisco, podes,
enternecendo-nos a ponto de darmo-nos as mãos , lobos e
ovelhas que ainda somos, ao comando da tua voz bebermos
juntos, no mesmo regato, por onde fluem as águas da
misericórdia e do amor inefáveis. Somente tu, Pai amoroso,
consegues fazer que as rosas desabrochem voltadas para os
lares em sombras, neles penetrando com o seu perfume
especial. Volta, Pai Francisco, tem misericórdia de nós, e
conduze-nos à pequenina Porciúncula onde deixaste os teus
despojos, naquele dia longínquo e próximo , de outubro de
1226, pois que todos necessitamos de ti!
Do Livro Jesus e Vida/Psicografia de Divaldo Franco

