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“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.”
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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

NA LUTA

Helena Rauduvinich

O nosso mundo atravessa momentos difíceis e o homem  sob pressão do meio em 

que vive, se desespera, ignorando que a noite densa dos males que o aflige é resultado de 

suas escolhas erradas.

Nesse transe de dificuldades, devemos procurar nos mover da sombra para a luz, 

do erro para o acerto, do fracasso para a reconstrução , na certeza de que Deus estende 

sempre as mãos a quem quer melhorar, crescer e ser feliz.

As conquistas da  tecnologia têm impulsionado o homem para o mundo exterior, 

levando-o cada vez mais a adquirir recursos materiais, desviando-o assim daquilo que é 

realmente importante: a sua realidade espiritual. Acomodando-se ao prazer, sem refletir 

sobre a realidade espiritual, o homem se desarmoniza com a vida, se entregando às 

disputas, às lutas cruéis. É comum vermos seres financeiramente prósperos, porém, 

irritáveis, violentos, insatisfeitos. Enquanto existem outros que mesmo sem posses 

materiais, se mostram tranquilos, confiantes. Os valores materiais enchem espaços, mas 

deixa vazio o coração, não satisfazendo o íntimo do ser. O homem precisa alimentar não 

só o corpo, mas também a alma.

As dores, as lutas da vida são caminhos que escolhemos para crescer e progredir. 

Somos arquitetos do nosso próprio destino. O homem que cresce  consciente da 

imortalidade da alma, caminha para um futuro melhor. Criado para a felicidade, ele  

avança, desenvolvendo-se no campo do intelecto e da moral. O ser humano possui 

inesgotáveis recursos em estado latente, recursos estes, que vão aflorando de acordo 

com as conquistas dos degraus ascensional. Para termos saúde devemos cuidar do nosso 

comportamento mental, emocional e social , cultivando pensamentos edificantes,  

sentimentos generosos e enriquecedores que promovem o convívio dignificante e 

respeitável. Quando preservamos o equilíbrio mental, a harmonia emocional e o 

ajustamento social, adquirimos o estado de paz. Vivenciando os transes do dia a dia, 

chegamos as vezes a imaginar que o sentimento de amor e compaixão parecem ter 

desaparecido da paisagem humana, deixando espaço para o egoísmo , a indiferença, a 

crueldade. Os valores da ética e da moral parecem ter sido substituídos pelos galardões 

do poder e do querer.  A política do planeta encontra-se em conflito, gerando terrorismo, 

guerras insensatas e miséria em abundância. Mas, graças a Deus, o Espiritismo aqui está 

para reviver o Evangelho de Jesus, para romper as teias da ignorância, ensinando a 

sobrevivência do espírito e reafirmando que a felicidade se encontra na alma que cultiva 

as virtudes.  A Doutrina nos ensina  a conquista da vida íntima, pelo conhecimento de si 

mesmo, e esse é o caminho que nos leva à perfeição. O amor, a compaixão, o perdão 

ensejam mudanças profundas no comportamento humano. Apesar das desgraças, dos 

infortúnios do mundo, Espíritos Benfeitores de Luz impulsionam o homem ao avanço, 

principalmente aqueles que se encontram cansados e aflitos. Cumpramos o nosso dever, 

nos esforcemos para construir o Reino de Deus em nós. Assim estaremos depositando 

na contabilidade da vida, os créditos  que nos valerão como passaporte ao almejado 

porvir.  Evitemos apreensões  quanto ao futuro próximo  ou remoto. Sigamos adiante, 

confiantes em Deus, que sempre sabe o que é  melhor para cada um de nós.
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