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

CENTRO ESPÍRITA
LUZ DIVINA

JESUS E A PALAVRA
Helena Rauduvinich

A palavra bem utilizada é força sagrada que esclarece e edifica. É através dela, que
lançamos aos outros nossas ideias e comentários , à feição de sementes, transportadas
para longe das árvores que as produzem.
É importante utilizarmos esse instrumento valioso que é o Verbo na construção do
Phone:
908-307-7141
bem, principalmente se a mensagem do Mestre Divino, já esteja brilhando em nós.
973-344-2890 (sede)
Jesus precisa crescer em nossos pensamentos, palavras e atos, no convívio com
todos que nos cercam. A palavra do Mestre foi a canção sublime que embalou a
Website
humanidade
e ainda hoje, ela permanece como apoio e segurança das vidas que se
www.scdivinelight.org
entregam a Ele. Foi através de Sua palavra que recebemos a Doutrina do Amor,
Email:
propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraternal. O Seu verbo era
events@scdivinelight.org uma proposta de amor fácil de ser aplicada. Abrindo a boca e estendendo os braços, Ele
cantou a música sublime das Bem-Aventuranças, conclamando a todos a virem em Sua
SEGUNDA-FEIRA
direção, que Ele os agasalharia no Seu seio generoso. Sua voz se ergueu como um poema
- Estudo Sistematizado
de consolo dirigido aos desesperados e aflitos. Seus sermões repletos de beleza, usando
da Doutrina Espírita
imagens singelas, sensibilizavam a todos.
- Palestra Pública
Quanta dor e quanto sofrimento poderiam ser evitados no mundo, se pensássemos
Evangelização Infantil
na significação de cada palavra proferida. Assim, frustaríamos a maledicência , a
8:00 - 9:00 PM
tragédia . A semente de uma palavra menos feliz pode gerar a infelicidade, matando
TERÇA FEIRA
sentimentos e ideias promissoras. O verbo descontrolado pela cólera é uma agressão e a
agressão
jamais convence. Toda vez que através da palavra, destacamos o mal, mesmo
- Self Knowledge Group
inconscientemente, estamos procurando arrasar o bem, é o que nos ensina os Bons
(English Study)
Espíritos. A palavra digna difunde a consolação e pode ser instrumento de evolução ,
7:30 - 8:30 PM
por isso é importante esclarecê-la e iluminá-la.
- QUARTA-FEIRA
O profeta Isaías usou a palavra para anunciar o Messias: “Eis que uma virgem
- Meditando com o Cristo conceberá e gerará um filho e Ele se chamará Emmanuel.” Nos templos pagãos dos
Atendimento Fraterno
gregos, romanos, egípcios, caldeus, persas, assim como nos santuários, a palavra foi
6:15 - 7:45 PM
utilizada para anunciar a vinda de Jesus. Em Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus nos
SEXTA-FEIRA
diz: “O Céu e a Terra passarão , mas minhas palavras não hão de passar.” As palavras
do Mestre “não passarão porque são verdadeiras em todos os tempos. O que não
- Estudo Mediúnico
7:30 - 9:00 PM
passará é o sentido verdadeiro de Suas palavras. O que passará é o que os homens
construíram sobre os falsos significados que deram a essas mesmas palavras.” A
SÁBADO
palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo
- Estudo do Evangelho
edifício da lei, elevada sobre as ruínas antigas. Temos que seguir o nosso Mestre Jesus,
Segundo o Espiritismo
evitando
usar a palavra em discussões inúteis, em agitações. A palavra que lançarmos
5:00 - 6:30 PM
ao nosso semelhante deve ser iluminada pelo Evangelho. Apesar das dificuldades, da
- Palestra Pública
miséria moral do nosso planeta, temos o dever de trabalhar pela sua melhoria, por um
- Grupo de Jovens
mundo de mais paz, de mais harmonia. O Mundo Maior está a nos guiar, a nos amparar,
- Evangelização Infantil
e
a Luz não discute, não polemiza, não entra em querelas inúteis, não ofende. A Luz
7:00 - 8:00 PM
resplandece e ao resplandecer atravessa todas as trevas, todos os ambientes envolvidos
PRODUÇÃO
pela
escuridão , consolando, amparando, fortalecendo e reerguendo. Unamos os nosso
Helena Rauduvinich
corações no trabalho da edificação da fé, nos serviços da esperança , nos valores da
Arlene Consentino
caridade. Que a glória do Senhor Divino brilhe no nosso mundo e que a luz se faça nas
Distribuição Gratuita
consciências dos homens. Um Natal de muita Paz para todos nós.
Periodicidade Mensal
119-137 Clifford St
Newark, NJ 07105

COM JESUS

RESSONÂNCIAS DO NATAL

André Luiz

Joanna de Ângelis

A renuncia será um privilégio para você.
O sofrimento glorificará sua vida.
A prova dilatará seus poderes.
O trabalho constituirá título de confiança em
seu caminho.
O sacrifício sublimará seus impulsos.
A enfermidade do corpo será remédio salutar
para a alma.
A calúnia lhe honrará a tarefa.
A perseguição será motivo para que você
abençoe a muitos.
A angústia purificará suas esperanças.
O mal convocará seu espírito à prática do bem.
O ódio desafiar-lhe-á o coração aos
testemunhos de amor.

Na paisagem fria e sem melhor acolhimento, a única
hospedaria à disposição era a gruta modesta onde se
guardavam os animais. Não havia outro lugar que O pudesse
receber. O mundo, repleto de problemas e de vidas inquietas,
preocupava-se com os poderosos do momento e reservava
distinções apenas para os que refestelavam no luxo, bem
como no prazer. Aos simples e desataviados sempre se
dedicavam a indiferença, o desrespeito, fechando-lhes as
portas, dificultando-lhes os passos. Mas hoje, tudo permanece
quase que da mesma forma.
Não obstante, durante aquela noite de céu
transparente e estrelado, entre os animais domésticos, em uma
pequena baia, usada como berço acolhedor, nasceu Jesus, que
transformou a estrebaria num cenário de luzes inapagáveis
que prosseguem projetando claridade na noite demorada dos
séculos, em quase dois mil anos...Inaugurando a era da
humildade e da renúncia, Jesus elegeu a simplicidade, a fim de
ensinar engrandecimento íntimo como condição única para a
felicidade real. O Seu reino, que então se instalou naquela noite
de harmonia cósmicas , permanece ensejando oportunidades
de redenção a todos quantos se resolvam abrigar nas suas
dependências. E o Seu nascimento modesto continua
produzindo ressonâncias históricas, antes jamais previstas.
Homens e mulheres, que tomaram contato com Sua noticia e
mensagem, transformaram-se, mudando-se-lhes o roteiro de
vida e o comportamento, convertendo-se, a partir de então, em
luzeiros que apontam rumos felizes para a Humanidade.
*
Quando a Humanidade experimenta dores
superlativas, quando a miséria sócio-econômica assassina
milhões de vidas que estertoram ao abandono; quando
enfermidades cruéis demonstram a fragilidade orgânica das
criaturas; quando a violência enlouquece e mata; quando os
tóxicos arruínam largas faixas da juventude mundial, ao lado
de outros males que testam a falência do materialismo,
ressurge a figura impoluta de Jesus, convidando à reflexão , ao
amor e à paz, enquanto as ressonâncias do Seu Natal falam em
silêncio: Ele, que tem salvo vidas incontáveis, pede para que
tentes fazer algo, amando e libertando do erro pelo menos uma
pessoa.
Lembrando-te dEle, na noite de Natal, reparte
bondade, insculpe-O no coração e na mente, a fim de que
jamais te separes dEle.

***
A Terra, com os seus contrastes e renovações
incessantes, representará bendita escola de
aprimoramento individual, em cujas lições
purificadoras deixará você o egoísmo para
sempre esmagado.
Da Obra: Agenda Cristã. Psicografia de
Francisco Cândido Xavier

Jesus
Jesus

The Loving Non-Verbal Messages of

Sunday English Lecture
December 18th, 2016

Starts @ 11 AM

with Vanessa Anseloni
Teremos almoço

para 200 Deficientes Mentais

Dia 12/24 às 11 am
123 W 7th St. Plainfield, NJ
Precisamos urgente de doações e voluntários.
Mais informações com Manoel, Marli e na Livraria

Da Obra: Momentos Enriquecedores/ Psicografia de Divaldo
Pereira Franco

