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CONVERSA FRATERNA, EXPLANAÇÃO DO EVANGELHO E PALESTRAS DOUTRINÁRIAS
SEXTAS-FEIRAS, com início às 19h e 30min.

dias Dirigente

Conversa

Evangelho Segundo o Espiritismo

Fraterna

20:00h às 20:30h

(tema livre) Explanador

Tema

19:30h às 19:55h

01
08

Rosana
Astrogildo

Aderlei
Rosana

Ronaldo

cap. VII – MISTÉRIOS OCULTOS AOS
SÁBIOS E AOS PRUDENTES - itens
7 ao 10
cap. VII –O ORGULHO E A HUMILDADE item 11 - INSTRUÇÕES DOS

Aderlei

cap. VII –O ORGULHO E A HUMILDADE item 12 INSTRUÇÕES DOS

Rita

ESPÍRITOS

15

Geovana

Astrogildo

22

Geovana

palestra - ”Festas Mundanas” por Augusto Fernando Haunwickel

ESPÍRITOS

DIAS

HORÁRIOS

Terças-feiras
05, 12 e 19
26
Quartas-feiras
06, 13, 20 e 27
Quintas- feiras
07 e 21
DIAS
04
09
09
02

19:00
18:00
18:00
às
20:00

LIVROS

MEREÇA SER FELIZ
Wanderley S. de Oliveira
pelo espírito Ermance Dufaux

MISSIONÁRIOS DA LUZ (André Luiz)
LIVRO DOS ESPÍRITOS
LIVRO DOS MÉDIUNS

20:15

Diretrizes de segurança + PRÁTICA DA
MEDIUNIDADE - reservado aos médiuns

19:30
21:00

LIVRO DOS MÉDIUNS
LIVRO DOS ESPÍRITOS

HORÁRIOS
19:00
8:00 às 12:00
16:00
8:00 às 10:00

ATIVIDADES
PRECE PARA DESENCARNADOS
BAZAR
CINE DEBATE ”AMOR ALÉM DA VIDA”
FLORAIS DE BACH
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Pelo Espirito André Luiz
[…] Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina
recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a
responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo
crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes. Inspirando fé e
esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é,
naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos. […]
“ […] — Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de
autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá
cooperação sistemática do médium, sem oferecer-lhe as necessárias garantias.
“[…] — Ah! sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra
inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a
experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. E por que
dizer — continuei, lembrando ao assistente as suas próprias palavras — «quando o médium se
destaca no serviço do bem recebe apoio de um amigo espiritual», se esse amigo espiritual e o
médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo? O instrutor fitou-me de frente
e falou:— Em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina
comprometeu-se: isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante
reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo
de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Os
orientadores da Espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium digno da
missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um
aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor… É por isso que muitos começam a
jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar
com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na
obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias dão ouvidos a elementos corruptores que os
visitam pelas brechas da invigilância. E, assim, tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no
personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos
adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades.
Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias…
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— Sim, sim… — concordei — mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de
medidas capazes de pôr cobro aos abusos, quando os abusos aparecem? Meu interlocutor sorriu e
obtemperou:
— Cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a
nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se
redimem ou se elevam, ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos,
como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos
chamamentos de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a
enfermidade e a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo.
Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Assim considerando, vemos
no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares detendo possibilidades
psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza e raras obtendo
um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. E, segundo reconhecemos, a
mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe
muitos séculos.
— Mas ainda num mandato mediúnico o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair?
— Como não? — acentuou o interlocutor — um mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito
moral, sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é
imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a Lei Divina, a fim de consolidar nossos títulos
de merecimento na vida eterna. E, com significativo tom de voz, acrescentou:
— Recordemos a palavra do Senhor: “muito se pedirá de quem muito recebeu”. A conversação, à
margem do serviço, oferecera-me suficiente material de meditação. […]”
XAVIER, Francisco Cândido. Nos domínios da mediunidade. Pelo Espírito André Luiz. Brasília: FEB,
2018. Cap. 16.

CINE DEBATE

DIA 09 DE FEVEREIRO, ÀS 16 HORAS
“AMOR ALÉM DA VIDA”

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos aos aniversariantes do mês, para todos os dias de
suas vidas, alegria e paz com a benção de Jesus.
04 - Maria Pureza Silva de Souza
09 - Rosane Martins Portella
20 - Elzanira Cavalcante Dias
22 - Renato Alves da Fonseca
25 – Jorge Pimentel Athayde

A Tentação do Repouso
Num campo de lavoura, grande quantidade de vermes desejava destruir um velho
arado de madeira, muito trabalhador, que lhes perturbava os planos e, em razão disso,
certa ocasião se reuniram ao redor dele e começaram a dizer:
- Por que não cuidas de ti? Estás doente e cansado...
- Afinal, todos nós precisamos de algum repouso...
- Liberta-te do jugo terrível do lavrador!
- Pobre máquina! A quantos martírios te submetes!...
O arado escutou... escutou... e acabou acreditando.
Ele, que era tão corajoso, que nem sentia o mais leve incômodo nas mais duras
obrigações, começou a queixar-se do frio da chuva, do calor do Sol, da aspereza das
pedras e da umidade do chão.
Tanto clamou e chorou, implorando descanso, que o antigo companheiro concedeu-lhe
alguns dias de folga, a um canto do milharal.
Quando os vermes o viram parado, aproximaram-se em massa, atacando-o sem
compaixão.
Em poucos dias, apodreceram-no, crivando-o de manchas, de feridas e de buracos.
O arado gemia e suspirava pelo socorro do lavrador, sonhando com o regresso às
tarefas alegres e iluminadas do campo ...
Mas, era tarde.
Quando o prestimoso amigo voltou para utilizá-lo, era simplesmente um traste inútil.
A história do arado é um aviso para nós todos.
A tentação do repouso é das mais perigosas, porque, depois da ignorância, a preguiça
é a fonte escura de todos os males.
Jamais olvidemos que o trabalho é o dom divino que Deus nos confiou para a defesa
de nossa alegria e para a conservação de nossa própria saúde.
Autor: Meimei
Psicografia de Chico Xavier. Da obra: Pai Nosso

Recebemos doações de roupas, sapatos, bolsas, louças, eletrodomésticos, roupas de
cama, mesa e outras miudezas.
Recebemos também gêneros alimentícios (arroz, feijão, fubá, açúcar, farinha de
mesa, sal, leite, café, óleo e macarrão) ALÉM DE FRALDAS E ABSORVENTES
GERIÁTRICOS e papel higiênico.
Doações em dinheiro podem ser feitas no:
Banco Itaú – agência 0023 conta corrente 25814-8.
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