
A Doutrina espírita é filosofia, é ciência, é religião e foi codificada por 
Allan Kardec, no século XIX.
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4º. ENCONTRO  DE 
ENTREVISTADORES

Os Entrevistadores do 
Grupo Socorrista Maria de 
Magdala terão o seu 4º Encontro 
no dia 19 de maio das 8h30 
às 12h30, nas dependências da  
casa. Os participantes sugeriram 
temas a serem abordados e 
Carmelina Maria Moreira, 
psicóloga, falará sobre “Idéias 
Suicidas”. Em seguida, haverá 
uma oficina, da qual participarão 
todos os presentes.

 “Trabalhando com 
A.M.O.R.” é um programa de 
treinamento organizado pela 
União Fraternal, voltado à 
formação de facilitadores e 
secretários das EAE. Podem 
participar discípulos das 
Casas integradas, desde que 
indicados pela Coordenadoria 
das Escolas.
 
O 1º. Encontro ocorreu em 
24 de março, no GSMM. Os 
próximos serão em 14 de abril 
e 26 de maio.
 
A.M.O.R. é o acrônimo 
de Acolhimento, Metas, 
Obstáculos e Resultados.

ENCONTROS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO  

Os Encontros de 
Conscientização para Discí-
pulos acontecem às quintas-
feiras, às 14h30. Inscrições 
na Secretaria do Magdala.

CURSO DE PASSES

Os alunos do grau de 
Aprendizes da EAE – Escola 
de Aprendizes do Evangelho 
iniciaram, em 15 de março último, 
o Curso de Passes. Além destes 
alunos, os trabalhadores que já 
dão passes e que desejam fazer 
uma reciclagem podem participar 
das aulas que acontecem todas 
as quintas à tarde e à noite.

 No segundo semestre, os 
aprovados serão encaminhados 
para trabalhar nas salas de 
passes.

ENCONTRO DE 
TRABALHADORES DE 

PASSES

Na manhã do dia 24 de 
fevereiro, das 8h30 às 12h30, 
foi realizado o 2º Encontro 
de Trabalhadores das salas 
de passes PP, P2, CH, P3B e 
P4B. Na oportunidade, os 150 
trabalhadores participantes 
puderam reciclar as técnicas 
empregadas para cada passe, 
eliminando eventuais dúvidas, ao 
mesmo tempo em que estreitavam 
laços de amizade com os outros 
voluntários da casa.

OFICINA DE 
PALESTRANTES

Será realizada no dia 7 de 
abril, das 8h30 às 11h30h uma 
Oficina dirigida a trabalhadores 
da Casa que estão se preparando 
para dar palestras. Na 
oportunidade, discorrerão sobre 
um tema proposto a uma equipe 
de palestrantes convidados, 
cuja função é orientá-los, se 
necessário.

 As palestras são um 
importante instrumento de 
harmonização nos tratamentos e 
uma fonte de conhecimentos.

ENCONTROS
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 EDITORIAL
 O desencanto tem buscado abrigo no coração de muitos 
brasileiros e quando isto acontece, parece que a fé nos abandona 
a cada percalço do caminho; que cansamos de esperar por 
dias melhores; que buscar a sobrevivência é um trabalho árduo 
demais; que desacreditamos dos dirigentes do nosso país; que 
sentimos que as nossas forças estão esvaídas.
 A negação dos problemas não os afasta de nós: se há 
tempos lutamos por dias melhores e eles se mostram distantes, 
é porque ainda devemos lutar mais. As grandes pedras não 
são removidas com pequenos esforços. Há que se juntar aos 
companheiros e unir forças.
 Se a nossa desdita é a dificuldade de relacionamentos, é 
necessário estancar o passo e verificar se a nossa meta não fere 
o direito individual de decisão, se o momento escolhido é o melhor 
para que as interferências sejam bem acolhidas. Se estivermos 
certos, é melhor não esmorecer. Se nos enganamos, é hora de 
reconhecer que podemos falhar.
 A falta de esperança é irmã da ausência de fé. É o não crer 
na infinita sabedoria divina que nos leva a considerar que tudo 
está perdido.
 É necessário ver com outros olhos o caos atual e reconhecer 
que ele é necessário para que os reajustes comecem do princípio. 
Nós temos inúmeros motivos para assim pensar. São muitas as 
provas de evolução que estão ao nosso alcance. Há crianças 
abençoadas reencarnando em nossos lares. Há avanços em 
todas as áreas, principalmente naquelas do campo da medicina, 
das comunicações, da conservação do corpo físico, do direito 
que traz à tona tantos desacertos políticos e financeiros. O bem 
feito ao homem individualmente reverte a toda humanidade.
 Nós, espíritas, entendemos que os maiores passos que a 
humanidade tem dado é no campo espiritual, porque, cada vez 
mais, grande parte dela tem buscado melhorar-se intimamente. 
Nos dias atuais, há melhores pais, melhores filhos, melhores 
amigos de vida e de trabalho. O coração preenchido de amor não 
deixa espaço para sentimentos menores.
 Dia virá em que os homens não se deixarão levar pela 
desesperança porque saberão confiar na intervenção divina, 
aprenderão a doar-se em caridade e terão por companheiros, 
pessoas iguais a si.  

AS ENERGIAS DO 
PENSAMENTO 

Rúbia R. Bonetti
 Somos seres pensantes 
há milhares de anos e ainda não 
aprendemos a cuidar dos nossos 
pensamentos. Pouco sabemos 
sobre eles. Desconhecemos o 
que transportam além das nossas 
idéias. Não entendemos que as 
suas forças são consequência do 
que queremos que elas sejam.
 Perguntamos a nós 
próprios se as energias que 
emitimos são recebidas com as 
mesmas qualidades. Queremos 
saber se o nosso amor leva 
consigo o bem que quer fazer, 
se aconchega, se incentiva, se 
acalenta. Valem as mesmas 
perguntas para outras formas 
de sentimentos. Machuco forte 
quando tenho esta intenção? 
Destruo quando quero aniquilar?
 Mais uma vez, o nosso 
pouco conhecimento se faz 
sentir. Há urgência em entender 
de pensamentos em suas 
qualidades e defeitos, em saber 
enviá-los e também se faz 
necessário aprender a recebê-
los. Não precisamos acolher o 
que nos faz sofrer, o que destrói 
a nossa esperança, o que marca 
com cicatrizes indeléveis a nossa 
alma.
 Entender as energias 
que envolvem os pensamentos 
nos permite aprender a controlá-
los e a sermos mais conscientes 
do quanto podemos espargir e 
acolher de amor.

FESTA JUNINA 2018
Será nos dias 9 e 10 de 

junho, a realização da tradicional 
Festa Junina do Magdala. 
O endereço é o mesmo dos 
anos anteriores: CENTRO 
ESPORTIVO DO BUTANTÃ  - 
Rua Alberto Tanganelli Neto, 
alt. nº500 (ao Lado da Guarda 
Municipal) - Conj. Residencial 
Butantã. 

Organizada pelos alunos 
dos cursos do Magdala, a festa 
contará com muitas brincadeiras 
para as crianças, comidas 
tradicionais, como churrasco, hot 
dog, pizza, pastel, pipoca, canjica, 
arroz doce e outras guloseimas.

 Haverá também o 
esperado bingo.

Os horários serão:  no 
sábado, das 12h00 às 20h00; no 
domingo, das 10h00 às 20h00.

Venha fazer parte desta 
festa. 
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CORAÇÃO DO MUNDO 
 Eliana Haberli

Discípula
 

O livro Brasil, Coração 
do Mundo, Pátria do Evangelho, 
psicografado por Chico Xavier e 
ditado pelo espírito do escritor 
Humberto de Campos foi 
publicado pela primeira vez em 
1938, há oitenta anos.

O livro traz uma história 
fantástica da concepção do país 
da “Vera Cruz” (cruz verdadeira) 
iniciada no século 12, ainda 
no tempo das Cruzadas. A 
obra conta como os espíritos 
de luz, liderados por Jesus, 
estabeleceram os primeiros 
passos da formação de um país 
que deveria se destinar ao amor 
fraterno, o amor pregado pelo 
Evangelho. Com esse propósito, 
o país foi concedido à guarda de 
Ismael desde o início.

O livro se tornou um best-
seller e a editora Feb lançou 
dezenas de edições dele nos 
últimos anos. No site da Livraria 
Cultura vejo que a edição que 
está à venda é a 34ª. E, além das 
edições impressas, há opções 
digitais variadas da obra. 

No que o aniversário deste 
livro nos toca? Nas conversas 
entre alguns colegas de fé e 
nas avaliações dos leitores, 
publicadas pelas livrarias, há 
admiração e desalento, lado 
a lado. É grandioso o destino 
espiritual do Brasil, dizem alguns 
dos inumeráveis admiradores da 
obra, mas o que vemos no nosso 
cotidiano é perversão, egoísmo, 
corrupção. O que enxergamos 
na história atual do país é uma 
contradição à vocação de amor 
que a nossa Terra veio cumprir, 
dizem muitos.

Não vamos deixar, 
entretanto, que nossas 
decepções e a constatação 
de nossas mazelas sociais 
encubram a fé nos planos 
de Ismael. Deixando as 
lamentações de lado, é possível 

perceber um sábio Ismael nos 
mostrando que as divisões 
sociais não levam a nada. 
Quando um grupo grita que tudo 
é culpa da corrupção de um 
partido político, Ismael revela os 
mesmos males no outro partido 
político. Quando uma facção grita 
que os que não têm educação 
aprontam irresponsabilidades 
no campo social, rapidamente 
tomamos conhecimento que os 
que foram presenteados com 
uma boa educação são tanto ou 
mais irresponsáveis. Quando a 
gritaria atinge este problema, 
vem o noticiário mostrando que o 
problema contrário é igualmente 
danoso. Quando se toma 
conhecimento dos crimes de 
governantes, somos obrigados 
a reconhecer também a culpa 
dos governados. Navegamos 
nas incertezas e até os habituais 
“donos da verdade” estão 
confusos. Porém uma sabedoria 
superior nos recomenda 
confiança e nos aponta o futuro. 
O crescimento das nações 
sempre esteve imerso em 
episódios espinhosos. A nós, 
cabe descobrir de que maneira 
podemos colaborar para 
construir a Pátria do Evangelho. 
O mentor do Brasil não deixará 
de nos mandar inspiração. 

 

O TEMPO NÃO PARA!
Roberto Hendrikson

Discípulo
O domínio do tempo, 

talvez, seja a maior dificuldade a 
ser enfrentada por nós. Renova-
se a cada dia em suas valorosas 
24 horas, igualmente para todos 
os seres do planeta.Ele é sempre 
o mesmo e não se modifica por 

causa da nossa idade, sexo, 
raça, religião, ideologia, política 
e até mesmo fé.

Você já se deu conta de 
que é o recurso mais valoroso 
que temos? Já refletiu como está 
utilizando seu tempo? 

Muitos estão enfrentando 
tempos difíceis, mas é imperativo 
lembrar que é justamente 
nestes momentos que a nossa 
fé, vontade e gratidão por mais 
esta encarnação são postas 
à prova. Lembre-se: Deus dá 
a cada um a cruz que pode 
carregar. O Pai tudo sabe sobre 
nós. Ele pode “escanear” a 
nossa mente e alma, e assim 
nos provê do que precisamos. 
Portas que consideramos boas 
se fecham e outras, que muitas 
vezes julgamos inadequadas, se 
abrem.

Sabemos que não há mal 
que dure para sempre e assim 
é para todos que levantam a 
cabeça, olham para a vida de 
frente e seguem adiante apesar 
de tudo. O Mestre Jesus não 
mediu esforços para realizar 
sua missão terrena. Nele e 
em seus ensinamentos, está 
o conhecimento que pode 
transformar nossos pensamentos 
e sentimentos em melhores 
atitudes e resultados.

Tomar para nós a 
responsabilidade de nossa 
encarnação significa buscar a 
própria evolução espiritual como 
se fôssemos o carvão bruto, que 
sofre e resiste às pressões do 
tempo para transformar-se em 
diamante límpido e valioso.

Se Deus e o Mestre estão 
a nosso favor, nada pode estar 
contra. A nós, cabe fazer o que 
é preciso, a cada dia uma vitória, 
uma realização.

À noite, numa estrada 
longa, um carro precisa apenas 
de faróis que iluminem poucos 
metros à frente! 
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PENSAR É CRIAR
Ruth Falco 

Discípula

Numa época em que as 
informações nos chegam aos 
milhares, a todo momento, em 
tempo real, será que temos a 
noção de como isto afeta o nosso 
pensamento, o nosso humor, 
a nossa vontade, as nossas 
atitudes?

São tantas as informações, 
de todos os tipos e qualidade, 
que raramente paramos para 
refletir sobre o que realmente nos 
interessa e nos deixamos levar 
pelo estímulo das informações, 
alterando o padrão vibratório da 
nossa mente.

Paulo de Tarso disse: 
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o 
que é verdadeiro, tudo o que é 
honesto, tudo o que é puro, tudo 
o que é amável, tudo o que é de 
boa fama, se há alguma virtude e 
se há algum louvor, nisso pensai.” 
(Filipenses, 4:8)

  Com estas palavras, 
ele quer que reflitamos sobre 
nossos pensamentos. E é esta 
nessa reflexão que descobrimos 
o quanto ainda somos 
indisciplinados espiritualmente 
e o quanto os ensinamentos do 
Evangelho podem nos auxiliar a 
transformar nossos pensamentos 
negativos em amor fraterno, 
desapego, otimismo, alegria, 
ânimo, cooperação no bem de 
todos. 

“Pensar é criar.” 
(Emmanuel, Pão Nosso cap.15) 

É necessário saber avaliar 
o que vem pelos jornais, TV e 
internet. Quando disciplinamos 
nossos pensamentos, as nossas 
palavras e atitudes seguem o 
mesmo padrão e passamos a 
selecionar somente o que nos 
faz crescer. Convém procurarmos 
boas leituras, boas músicas, boas 
conversas, boas companhias 
espirituais.

Os bons Espíritos nos 
fortalecem e nos amparam 
para que, melhorando nossos 
pensamentos, possamos auxiliá-
los no grande trabalho de 
transformação da Terra em um 
mundo de paz, amor e felicidade.

ENSINAR
Rúbia R. Bonetti

Discípula
 Ensinar é muito mais do 
que uma técnica. É também uma 
arte.

 Como técnica exige 
conhecimentos vários que vão 
além das formas de atrair o 
público, que falam da postura 
corporal, da voz adequada pra 
cada momento, do conhecimento 
do assunto  exposto. Qualquer 
um destes itens exige estudos 
complementares que, muitas 
vezes, se entremeiam. Aí está a 
arte de ensinar.

 Muitos de nós tiveram 
a oportunidade de ter assistido 
a palestras brilhantes, em que 
o orador citava experiências 
pessoais ou não, usava palavras 
precisas, gesticulava com ardor, 
mas que pouco ou quase nada se 
vinculavam ao tema proposto. 

 É por isto que entendemos 
ser o conhecimento o ponto de 
partida. É imprescindível conhecer 
o assunto principal, aqueles que 
foram os seus geradores e os que 
surgiram como sua conseqüência.

 A voz adequada é 
muito importante porque a 
monotonia apaga a atenção e 
o ruído excessivo nos põe em 
alerta desnecessário. Poucos 
reconhecem que podem usufruir 
de conhecimentos técnicos 
específicos para melhorar a 
qualidade de sua voz.

 A postura adequada 
é naturalmente bem aceita. 
Qualquer forma de apresentar-
se que lembre desleixo ou 
desconsideração é preocupante.

 Há também a 
disponibilidade do mestre para 
aceitar ajustes que se fizerem 
necessários. As críticas que nos 
levam a meditar sobre eles podem 
trazer informações importantes. 
Às vezes somos chamados à 
atenção de detalhes que não 
havíamos percebido. É hora 
de entender que somos seres 
humanos passíveis de erros e 
rever conceitos não ofusca o 
brilho da nossa arte de ensinar.

 Portanto, os cuidados 
com a nossa aula envolvem 
conhecimento profundo do 
tema, capacidade de distribuir 
ordenadamente os ensinamentos 
pelo tempo disponível e a 
obediência ao clássico trio: 
começo, meio e fim.

PRECE
  Ermance Dufaux 

Em: “Laços de Afeto”
“Senhor, receba a nossa 

gratidão pela extensão da Tua 
bondade. 

Mesmo esquecidos do 
Teu amor nas variadas formas de 
auxílio com que nos abençoas, 
agradecemos agora,  com 
sentida oração, a oportunidade 
da existência.

Gratos pelo lar e pela 
Terra que nos acolhe, gratos 
pela saúde e o corpo que nos 
ofertaste, gratos pelo luminoso 
caminho espírita, receba nossos 
sentimentos de louvor.
  Sabendo porém, ó Pai, 
do quanto somos distraídos e 
inconsequentes em esbanjar 
qualidades e recursos que ainda 
não nos pertencem, suplicamos 
o Teu acréscimo de misericórdia 
em favor de nossa fragilidade nos 
dias vindouros.
  Ajuda-nos a honrar  com 
atos o reconhecimento  dessa 
hora, mantendo-nos na plenitude 
da gratidão, irradiando a constante 
alegria de viver e de “ser” ante os 
labirintos das provações.

Obrigada Senhor!”
Colab. de Cleusa Pires

Discípula
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NINHO VAZIO
Rúbia R. Bonetti

Discípula
 

Filhos amados, desejo 
que o meu amor os envolva onde 
estiverem;

Que o meu pensamento 
os alcance, mesmo quando não 
pensarem em mim;

Que o meu peito os 
aqueça em suas noites frias;

Que o meu braço os apóie 
quando os seus pés não tiverem 
certezas;

Que a minha mão retire 
as lágrimas que caírem de seus 
olhos;

Que eu assente seus 
cabelos quando o vento os 
desorganizar;

Que a minha pequena luz 
ilumine os seus caminhos.

Desejo estar sempre em 
suas vidas.

O SUICIDA INCONSCIENTE
 Erwin Becker

Discípulo

A invigilância moral se 
estrutura na ignorância humana 
com relação ao conhecimento da 
vida espiritual e é responsável 
pela facilidade com que tantos se 
deixam seduzir pelos vícios que 
têm dizimado milhões de criaturas 
através dos tempos. 

O tabagismo é uma 
fragilidade socialmente aceita. 
Nas horas de devaneio, a 
criatura se deixa envolver 
por espíritos desencarnados 
fumantes, ansiosos por saciar 
sua dependência, que dependem 
das emanações dos encarnados 
e os fazem perder o domínio 
integral de si mesmo, porque não 
têm o comando da própria mente. 
Criam algemas cruéis, difíceis 
de serem abertas. É a malha 
do vício que aprisiona, cerceia 
a liberdade, impõe condições e 
passa a dominar.

O tabagismo se apodera 
do viciado em processo lento, 
mas contínuo, fazendo dele uma 
“vítima”, inicialmente de si mesmo 
e depois, do fumo. 

Seus efeitos são 
devastadores porque afetam o 
sistema respiratório, provocando 
bronquite, enfisema, câncer de 
pulmão, de laringe, de esôfago, 
angina do peito, laringite, 
tuberculose, tosse e rouquidão; 
o sistema circulatório sofre com 
o aparecimento de doenças 
coronarianas e cardiovasculares; 
o sistema nervoso, sempre 
muito sensível, leva à uremia, 
mal de Parkinson, vertigem, 
náuseas, dores de cabeça, 
nervosismo e opressão. A falta 
do fumo no organismo do viciado 
gera ansiedade, angústia, 
desencadeando crises. 

Os males de um vício 
altamente destruidor da vida física 
comprometem também a vida 
espiritual pelo fato de lesarem 
o perispírito. Acompanhando o 

espírito na erraticidade, não só de 
imediato aparecem as sequelas, 
mas também no seu retorno à 
vida carnal, num novo corpo 
altamente lesado, estruturado 
que se acha em matriz defeituosa 
– o perispírito.

Contudo, ninguém 
está fadado a permanecer em 
relações espirituais adversas. 
O firme propósito de modificar o 
próprio campo mental, a certeza 
de que o auxílio espiritual está 
sempre ao seu alcance e que a fé 
em Deus o mantém ligado a Ele 
criam um halo de luz ao seu redor 
que somente permite sintonias 
harmoniosas.

SOMOS O CENTRO DE 
NOSSA VIDA

Luiz Roberto Passos
Discípulo

    Em nossa Casa, ouvimos 
falar sobre o amor a nós próprios 
e a reforma íntima, No entanto, 
nem sempre sabemos usar essas 
informações em nosso benefício. 
       A partir do 
autoconhecimento, somos 
capazes de identificar do que 
gostamos e do que não gostamos, 
nossas aptidões, nossas virtudes 
e nossos defeitos. Bastam 
apenas reflexões diárias. Tendo 
isso em mente, podemos iniciar 
o processo de nos tornarmos o 
centro de nossa vida.
     Dessa forma, nossas 
escolhas devem ser feitas a 
partir de nossas necessidades. 
Frequentemente, escolhemos 
nossas profissões com base 
nas opiniões dos outros, em 
informações sobre conforto 
financeiro, prestígio e outras 
vantagens. Entretanto, nossas 
escolhas devem ser apoiadas em 
nosso amor próprio. Devemos 
pensar se gostamos das 
nossas atividades, se elas nos 
proporcionam prazer, se são 
adequadas às nossas aptidões. 
Com isso conseguiremos, ser 
bem sucedidos, já que gostamos 
do que fazemos.

Este comportamento 
pode ser estendido a todas as 
atividades de nossa vida. Assim 
devemos escolher o companheiro 
que verdadeiramente amamos, 
educar nossos filhos com amor e 
não procurando a perfeição aos 
olhos da sociedade, escolher as 
atividades de que gostamos e não 
as da moda. Enfim, precisamos 
adotar escolhas compatíveis 
com as nossas características 
individuais.
     Fazendo estas opções, 
deixamos de nos preocupar com 
o julgamento alheio sobre nós e 
passamos a respeitar a nossa 
opinião. É um modo seguro de 
nos aproximarmos da evolução e 
da felicidade.
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JESUS
Felisbela Rossetti

Servidor

Jesus, este ser 
extraordinário, de energia 
suprema e radiante, veio 
em Sua missão divina nos 
ensinar que somos filhos de 
Deus, feitos de luz e amor. 
Falou-nos claramente que só 
o amor constrói e que nossa 
missão de vida é sermos 
cada dia melhores, cultivando 
com determinação as 
nossas virtudes e, portanto, 
extirpando nossas fraquezas 
morais. 

Só assim, por nosso 
próprio esforço, evoluímos 
vida após vida e juntamos 
qualidades ao nosso espírito. 
Nossos tesouros são as 
virtudes que acumulamos 
em busca da evolução 
moral através da contínua 
transformação íntima.

VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?
Eliane Rodrigues

Discípula 

Na década de 80, um 
grupo musical brasileiro fez esta 
pergunta e ainda hoje  refletimos 
sobre ela. Se retrocedermos 
no tempo, veremos que muito 
antes desta data, ela já era 
motivo de reflexão.  

A fome tem sentido 
figurativo porque ela representa 
a falta de algo.  Assim, 
poderíamos perguntar: você 
sente falta de quê? As respostas 
seriam variadas porque falariam 
de sentimentos como o amor, 
a amizade, o  afeto e de bens 
materiais como o trabalho, o 
dinheiro, a saúde etc.

Muitas vezes, almejamos 
coisas  distantes e não damos 
valor ao que já temos. Vivemos 
eternamente famintos, sempre 
em busca do próximo alimento. 

Por estarmos sempre 
à procura de alguma coisa,  
somos continuamente sujeitos 
à inquietude emocional e nos 
tornamos frágeis como um barco 
desgovernado. 

Na Bíblia, em Filipenses 
4:11-13 – Paulo de Tarso faz 
uma linda reflexão : “ Aprendi a 
estar satisfeito com o que tenho. 
Sei o que é estar necessitado e 
sei também o que é ter mais do 
que preciso. Aprendi o segredo 
de me sentir contente em todo 
lugar e em qualquer situação, 
quer esteja alimentado ou com 
fome, quer tenha muito ou tenha 
pouco” .  E termina, assim: “Com 
a força que Cristo me dá posso 
enfrentar qualquer situação” 

Não somos Paulo de 
Tarso, mas o seu texto nos 
ensina que a nossa paz se 
encontra nos ensinamentos 
do Evangelho e o seu estudo 
nos possibilita discernir de que 
realmente necessitamos.
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Advertiu também, que 
aos poucos o ser humano 
entenderia a Sua palavra, pois 
o espírito necessita de tempo 
para amadurecer e entender 
Seus ensinamentos.

Quase 2.000 anos 
depois, nos deparamos 
com a ciência aceitando 
os ensinamentos de Jesus 
e a espiritualidade. Nunca 
estivemos moralmente tão 
evoluídos e tão conscientes 
da nossa missão na melhoria 
do planeta. 

Bom seria se todos 
os seres humanos, neste 
momento encarnados na Terra, 
pudessem entender a Sua 
palavra e trilhar sobre Suas 
verdades. Acredito que, se 
assim o fosse, nossa transição 
para planeta de regeneração 
seria mais suave e breve. 

É o que o nosso 
amoroso Pai, em sua infinita 
bondade, espera de nós, seus 
filhos.

Conviver é “viver com”
Não importa com quem seja 
O importante é que na vida 
Prevaleça a gentileza

Conviver é “viver com”
Com quem nos comprometemos
Para que sem mais retardos 
Com o convívio nos amemos

Conviver é “viver com” 
Com quem temos afeições
Sem motivos de interesse
Sem as sombras das paixões

Conviver é “viver com”
Com aqueles que amamos
Aprendendo a manter perto
Quem outrora abandonamos

Conviver é “viver com”
Com quem nos abandonou
E à Justiça Divina 
Nova chance implorou

Conviver é “viver com” 
Com quem topamos na vida
Pois quem chega jamais sai
Não existe despedida

Conviver é “viver com”
Com quem de nós necessita
É a bênção do exercício 
Da caridade bendita

Conviver é “viver com”
Com quem tem para doar
Seja o pão de cada dia
Ou o encanto de amar

Conviver é “viver com”
Com quem é sombra ou luz
Enxergando uns aos outros
Com os olhos de Jesus!

CONVIVER                                     
Alex José Gonçalves 

CANTINHO DOS 
ALIMENTOS

 A doação de alimentos a 
Instituições de Caridade cadas-
tradas continua e sua arrecada-
ção se faz permanentemente 
necessária. Colabore!



Tarde

Tarde

Noite

Tarde

Dia  Período  Atividade    Horário       Abertura e Fechamento  
                                  dos Portões

ATIVIDADES DO GRUPO SOCORRISTA 
MARIA DE MAGDALA

Noite

Manhã

Noite

Tarde

Tarde

Noite

Tarde

Noite

É permitida a reprodução das matérias aqui publicadas, desde que seja citada a fonte: 
Jornal Fraterno – Grupo Socorrista Maria de Magdala.

Sábados

Sextas Feiras
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Terças Feiras

Quartas Feiras

Quintas Feiras

Palestras Evangélicas    das 17:00 às 18:00 h  16:30 h

Conscientização     das 20:00 às 21:30 h  18:30 e 20:45 h

Segundas Feiras
Assistência Espiritual para Adultos                das 14:30 às 16:30 h (*)  13:00 e 15:30 h

Assistência Espiritual para Jovens a partir de 7 anos das 20:00 às 21:00 h (*)  18:00 e 20:10 h

Assistência Espiritual para Crianças de 0 a 7 anos das 09:15 às 10:30 h (*)  08:15 e 10:15 h

Assistência Espiritual para Gestantes   das 09:15 às 10:30 h (*)  08:15 e 10:15 h

Escola de Aprendizes do Evangelho   das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 20:30 h

Escola de Aprendizes do Evangelho   das 14:30 às 16:30 h  13:00 e 16:30 h

T2      das 15:00 às 16:00 h     13:00 e 15:15 h

Assistência Espiritual para Adultos   das 20:00 às 22:00 h (*)  18:00 e 21:00 h

Curso de Médium     das 14:30 às 16:30 h   13:00 e 15:15 h

Conscientização     das 14:30 às 16:00 h   13:00 e 15:15 h

Curso de Médium     das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 20:15 h

T2      das 20:00 às 21:00 h  18:00 e 20:15 h

Assistência Espiritual para Adultos   das 14:30 às 16:30 h (*)  13:00 e 15:30 h

Assistência Espiritual para Adultos   das 20:00 às 22:00 h (*)  18:00 e 21:00 h

Assistência Espiritual para Crianças de 0 a 7 anos das 14:30 às 16:00 h (*)  13:00 e 15:30 h

 (*) Para ter acesso à entrevista, recomendamos chegar com uma hora de antecedência

CAÇA PALAVRAS

S O C O V I U Q E O A

P R E I V A X O C I R

I Q U T E O N V C O S

C T A R E F A N H V E

O A X A H D Ê R I O M

T Â E T H I Q U C S P

E C I O C G U U O A R

R E V S B N X X F T E

R R N S A O C I A N C

O O A E X S T G H O I

C Ê N A S C E U Q C A

Seja digno e correto, em 

todas as circunstâncias.

Não se preocupe com os 

equívocos alheios.

Cada qual dará contas 

de seus atos à própria 

consciência.

Sua tarefa consiste em 

melhorar-se sempre e 

cada vez mais.

Para isto você nasceu.

Chico Xavier                                                         .  
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