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

DEUS NOSSO PAI

Helena Rauduvinich
CENTRO ESPÍRITA
“Nós Somos de Deus” (I João 4:6)
LUZ DIVINA
É através das experiências da vida, do convívio com os companheiros de jornada
119-137 Clifford St
humana, que chegamos a compreender a nossa Origem Divina.
Newark, NJ 07105
Obstáculos ainda nos separam da Paternidade Celeste como o orgulho que nos cega, o
egoísmo
que se espraia no nosso coração, a vaidade que nos afasta da realidade, e outros
Phone:
908-307-7141
sentimentos negativos que nos deixam distraídos, enganados, incapazes de buscar a
973-344-2890 (sede)
companhia do nosso Criador.
Deus, o Eterno doador de todas as bênçãos, mesmo escarnecido por nossas próprias
Website
www.scdivinelight.org fraquezas, com Paciência Incomensurável, nos ampara e nos compreende sempre. O mal é
limitado; o bem, no entanto, possui caráter divino. É importante utilizarmos as nossas
Email:
possibilidades, os nossos talentos à serviço da Vontade Divina, oferecendo os nosso corações
events@scdivinelight.org
às realizações com Jesus, e o Todo-Misericordioso estará conosco sob forma de esperança e
consolação, júbilo e paz. “A água poluída da sarjeta se torna limpa após a purificação
SEGUNDA-FEIRA
necessária”. Devemos trabalhar em nós as forças reconstrutivas de novas resoluções que se
- Estudo Sistematizado
exprimam
em aprimoramento e amor. Quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus
da Doutrina Espírita
em nós. Afastemos a barreira do desalento e prossigamos no campo da fraternidade. Usemos
- Palestra Pública
o arado com que o Senhor nos enriqueceu as mãos, trabalhando com firmeza e esperança, na
Evangelização Infantil
certeza
de que um dia a colheita farta coroará os nossos esforços de seguir adiante, semeando
8:00 - 9:00 PM
o bem.
TERÇA FEIRA
A obra de Deus em favor de Seus filhos, se faz através das próprias criaturas. Se hoje
- Self Knowledge Group
ajudarmos ao nosso próximo, amanhã com certeza, seremos ajudados. O Divino Pai nos
(English Study)
coloca em muitos lugares do nosso planeta a fim de que todos possamos sentir de mais perto
7:30 - 8:30 PM
o Seu Amor. Filhos do mesmo Pai, aqui viemos com o objetivo de nos amar e crescer, até que
- QUARTA-FEIRA
um dia possamos chegar às estrelas. Deus nos oferece o trabalho na Terra, na oficina da Luz,
para
que possamos alcançar a Alegria Inalterável. A vida nos oferece os frutos da experiência,
- Meditando com o Cristo
Atendimento Fraterno
o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte que nos fazem reconsiderar os caminhos
6:15 - 7:45 PM
recorridos.
Saibamos agradecer ao nosso Pai Criador os talentos da vida. Meditemos na alegria solar
SEXTA-FEIRA
que todos os dias dissolve as trevas. Sejamos gratos a Natureza, cuja beleza nos extasia os
- Estudo Mediúnico
olhos,
oferecendo-nos os cantos dos pássaros, o movimento dos ventos entre os ramos e as
7:30 - 9:00 PM
árvores; a pradaria espalhando suas cores diversas; o perfume no ar; as águas que correm nas
SÁBADO
fontes, nas cachoeiras, nos rios e no mar. Tudo na Natureza é tão extraordinário! Do
- Estudo do Evangelho
grandioso às minúsculas coisas, tudo nos faz ver, sentir o amor do Criador por todos nós.
Segundo o Espiritismo
Estamos nos sentindo sozinhos? Busquemos a companhia do Sublime Criador.
5:00 - 6:30 PM
Enrolados nas aflições do mundo? Confiemos ao Pai as nossas ansiedades, procurando
- Palestra Pública
compreender que só Ele pode apaziguar todas as tormentas. A aparente carência que nos
- Grupo de Jovens
circunda, transforma-se em oferta da Divina Providência a nos oportunizar o crescimento.
- Evangelização Infantil
Todos estamos no caminho para Deus e isso é inevitável . Todos trazemos Sua essência em
7:00 - 8:00 PM
nosso íntimo. Se queremos chegar mais rapidamente ao nosso Criador, o caminho é Jesus. Ao
PRODUÇÃO
se
apresentar como o Caminho, a Verdade e a Vida, o Mestre Maior, estabeleceu o roteiro
Helena Rauduvinich
seguro para que consigamos entender Deus em plenitude e assim edificar o Seu Reino em
Arlene Consentino
nossos corações. Busquemos o nosso Pai Celestial que está sempre pronto a nos auxiliar e
Distribuição Gratuita
amparar, compreendendo a Sua grandiosidade e Sua Divina Providência.
Periodicidade Mensal

OS BRAÇOS DE MEU PAI
(Texto do Momento Espírita)
Haverá lugar mais seguro no mundo, do que os
braços do meu pai?
Depois de partir tantas vezes, depois de lutar
tantas vezes, haverá outro lar para onde eu possa
voltar, senão para a mansão do coração do meu pai?
Haverá professor mais dedicado, médico mais
experiente, conselheiro mais sábio do que esse?
Haverá olhos mais zelosos, ouvidos mais atentos,
lágrimas mais sentidas, sorrisos mais serenos dos que
os dele?
Existirá mais alguém no mundo que lute por mim
como ele? Que se esqueça de suas necessidades
pensando nas minhas? Que esteja lá, em qualquer
lugar, a qualquer hora, por seu filho?
Existirá mais alguém no mundo que renuncie a
seus sonhos pessoais por mim, e que chegue até a
tomar os meus sonhares os seus próprios, por muito
me amar, e por muito querer me ver feliz? Existirá
alguém?
Raros são os corações como o dele. Raros como a
chuva durante a estiagem. Raros como o sol nas noites
eternas dos polos terrenos.
É por tudo isso que preciso lhe dizer, pai, não
somente hoje, mas em todas as manhãs que a vida me
proporcionar, que se meus passos são mais certos hoje,
é porque souberam acompanhar os seus; que se hoje
sou mais responsável, é porque minha
responsabilidade se espelhou na sua; e que se hoje
sonho em ser pai, é porque tive em você a maior de
todas as inspirações.
Não sabemos ao certo o tempo que estaremos
juntos, aqui, nessa jornada, mas saiba que nada me
fará mais feliz no futuro do que reencontrá-lo, tantas
vezes, em tantas e tantas vidas, porque jamais existirá
lugar mais seguro no mundo do que os seus braços,
meu pai querido.
(Redação do Momento Espírita, com base no poema Os braços do
meu pai, de autoria desconhecida. Em 11.8.2016 )
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APROVEITE O ENSEJO
André Luiz
Não é o companheiro dócil que exige a sua
compreensão imediata. É aquele que ainda luta
por domar a ferocidade da ira, dentro do próprio
peito.
Não é o irmão cheio de entendimento
evangélico que reclama suas atenções inadiáveis.
É aquele que ainda não conseguiu eliminar a
víbora da malícia e da incompreensão, sem força
para tomar o caminho reto.
Não é a criatura que respire no trabalho
normal que representa socorro urgente. É aquela
que não teve suficiente recurso para vencer as
circunstâncias constrangedoras da experiência
humana e se precipitam na zona escura do
desequilíbrio.
É muito provável que, por enquanto, seja
plenamente dispensável a sua cooperação no
paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que,
no momento, o seu lugar de servir e aprender,
ajudar e amar, é na Terra mesmo.
· Da obra Agenda Cristã, psicografia de
Francisco Cândido Xavier

Julio Carvalho

Español

Jun 14: Long Branch Caminho da Luz 8:00 - 9:30 pm

Entrada Grátis - Será servido almoço

Divaldo Franco
Jun 17: Danbury Palace Theater 5:30-9:00 pm
Jun 18: New York - SOLD

OUT

Tickets a venda no site tssfederation.org

