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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

119-137 Clifford St
Newark, NJ 07105

Phone:

908-307-7141
973-344-2890 (sede)

Website

www.scdivinelight.org

Email:

events@scdivinelight.org

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

TENDE BOM ÂNIMO

Helena Rauduvinich

Aproveitemos a primavera que chega cobrindo a nudez das árvores, espalhando 

suas cores, terminando com a sisudez do inverno, para renovar o nosso ânimo e 

colorir a nossa vida com alegria, entusiasmo e esperança.

Ante as dificuldades, aflições e tormentos da atualidade, não devemos nos deixar 

levar pelo desânimo , apatia, tristeza, que são sentimentos destrutivos que reduzem a 

nossa disposição de trabalhar pelo nosso bem-estar e de vencer os desafios presentes 

em nossa existência. 

O desânimo é inimigo do ser humano. Ele se instala aos poucos no nosso interior, 

vencendo nossas resistências morais para a luta. As nossas aflições têm uma razão de 

ser, caso contrario, Deus não seria justo e bom, Pai amoroso e ciente das nossas 

necessidades. As nossas aflições são resultados de nossas ações  impensadas, 

equivocadas, nessa existência ou em outras passadas. Espíritos imortais, seres 

vinculados à Terra, aqui retornamos para o nosso aprendizado, para resgatar débitos 

passados. As lições aprendidas aqui, na maioria das vezes, vêem com sofrimentos, 

com dificuldades. Mas não são castigos de Deus, e sim oportunidades de aprendizado 

e burilamento pessoal. A dor que hoje nos bate a porta, amanhã nos servirá de 

amadurecimento, de conquista de valores, virtudes. Somos todos viajores na direção 

da Vida Maior.

 Jesus acendeu o ânimo no espírito dos seus discípulos quando afirmou: - A nossa 

doutrina é a do Evangelho ou da Boa Nova. Uma boa notícia sempre traz alegria. A 

minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a recebam no coração. 

Se desejamos seguir os ensinos de Jesus não podemos nos prender aos males 

existentes na Terra.  O Evangelho de Jesus deve proporcionar a quem busca conhecê-

lo, a alegria de viver, o bom ânimo em tudo. As lições de Jesus constituem tesouro e 

para manter esse tesouro em nós é preciso que nos despojemos de todas as vaidades, 

de todo o personalismo e, que sejamos alegres, confiando sempre no amor de Deus 

por todos nós.  Vivemos num mundo de provas e expiações, portanto estamos 

envolvidos nessa mistura de bem e de mal. Mas todo aquele que coloca o bem acima 

do mal, mantém-se com bom ânimo. A vida na Terra nos oferece oportunidades de 

trabalho, de vencer desafios, de superar nossas limitações.  Cada momento vivido 

constitui lição valiosa. Sempre é tempo de recomeçar, de descobrir o potencial que 

existe dentro de cada um de nós. Devemos assim valorizar essa existência em todas 

situações e circunstâncias, procurando sempre semear o Bem, e assim conquistaremos 

a paz interior. As atribulações  da vida material são convites para que  vivenciemos o 

trabalho no bem com bom ânimo.  

Ter bom ânimo nos estimula ao trabalho, à luta, à busca da luz. Em todas as 

situações da vida, mesmo quando o mal nos assedia ou o problema nos testa a 

confiança, cultivemos o bom ânimo. Lembremos que a noite por mais longa e trevosa 

que seja, oferece lugar à aurora.  Cultivemos o Evangelho de Jesus em nossos atos e 

nos esforcemos para fazer brilhar a palavra 

http://www.scdivinelight.org
http://www.scdivinelight.org


Vem aí mais uma apresentação do

ACORDEMOS
 André Luiz

É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que 

não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as 

deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, 

receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidade de quem segue conosco...

*

Mas quando nos distraímos, em tais incursões a distancia de nós mesmos, não passamos de aprendizes 

que fogem, levianos, à verdade e a lição.

*

Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos 

princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior relegados à 

treva...

*

Despertemos, a nós mesmos, acordemos nossa energias mais profundas para que o ensinamento do 

Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa vida, porque o infortúnio maior de 

todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita quando a graça do Alto passa por nós em vão!...

Da Obra: Caridade/ Psicografia de Francisco Cândido Xavier

DECÁLOGO DA VONTADE
Espírito Marco Prisco

          Poupe-me à tentação, antes que me fortaleça, e eu o 

salvarei dos vícios futuros. Ainda sou muito jovem no 

equilíbrio. Conduza-me ao dever e eu o ajudarei no caminho 

evolutivo. Necessito de um serviço nobre para manter-me. 

Inspire-me a caridade e eu enflorescerei as avenidas de sua 

alma. Tenho sede de crescimento. Impila-me ao trabalho e eu 

expulsarei de seu lar interior a preguiça destruidora. É 

imprescindível que ocupe minhas horas. Ajude-me na 

resistência, oferecendo-me a oração, e eu deixarei asseada 

sua casa mental. Requeiro imediato auxílio para não 

desfalecer.

          Exercite-me na inspiração do bem e eu o coroarei de 

luz. Tenho sido servidora da indolência e preciso de 

renovação. Procure conhecer-me com mais atenção e o farei 

feliz. Sou velha amiga que a indiferença venceu. Conceda-me 

nova oportunidade, quando eu tombar, e lhe darei força 

desconhecida. Lembre-se de que sou vulnerável à 

reincidência.

         Evite-me os embates muito rudes, no momento, e 

vencerei para a sua paz todas as forças negativas que 

trabalha contra você. Necessito de tempo para fortalecer-me. 

Tenha paciência comigo e, juntos, chegaremos à felicidade 

plena. Nasci com você e nunca nos separaremos. Ajude-me e 

o farei livre.
Da Obra: Glossário Espírita-Cristão

Psicografia de Divaldo Pereira Franco

Vamos Prestigiar o 
Grupo Teatral Luz Divina

NEM MORTO!!
PASSAR POR ISSO?

23 de abril às 12pm em 
Mount Vernon, NY

Mount Vernon Spiritist Center
130 Prospect Ave. 2nd Fl, 

Mount Vernon, NY 



VISITA AOS ASILOS
Caros irmãos 

Estamos precisando urgente de 
voluntários! Venham exercer 
na prática a caridade do amor 

ao próximo como Jesus nos ensinou.
Procurar o Manoel ou a Marli

Jantar do Mês 

Precisamos de trabalhadores voluntários 
para 

Audio visual - procurar Thiago Martins e 
Limpeza - procurar Sani Knowles

Marque no seu calendário!

FEVE
REIR

O

25
a partir das 7 pm

Participe!

Se puder doar um prato procure o Valter Zago

Nossas crianças 
exercitando a caridade 
e o amor ao próximo. 

O Departamento Infanto-

Juvenil inicia mais um 

trabalho convidando 

todas as crianças e 

jovens, sob a 

supervisão de seus 

pais ou responsáveis, a 

visitarem o asilo 

atendido pela equipe do 

Departamento Social do CELD.  

Isto ocorrerá a cada dois meses, aos domingos, as 

9am no Elizabeth Nursing Center (1048 Grove St, 

Elizabeth, NJ 07202) nas seguintes datas:

23 de Abril - 25 de Junho - 27 de Agosto - 

22 de Outubro  - 17 de Dezembro

Para maiores esclarecimentos, por favor falar com a 

evangelizadora Rosania Freitas (908-966-9934)

Contamos com a participação de todos!
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