
A Doutrina espírita é filosofia, é ciência, é religião e foi codificada 
por Allan Kardec, no século XIX.
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EVENTOS EDITORIAL

 
 Em outubro, o alegre dia das crianças. Em dezembro, o 
aniversário de Jesus.

Dizemos que são nossas as crianças que trouxemos ao 
mundo. Também o são aquelas que o nosso coração escolheu e 
as que nos dão o prazer de fazer parte da nossa família. Amá-las 
é fácil e prazeroso. Desejamos a elas o que de melhor a vida tem 
a oferecer, porque são delas os nossos anseios.

Contudo, há outras crianças que precisam de nós, como as 
que vivem em países em guerra e só conhecem a separação e a 
insegurança.

Aquelas, cujos olhos sem brilho refletem a sua fome e 
que sugam ávidas o seio ressequido de suas mães, no aguardo 
iminente do fim.

Outras que têm pais perdidos nos vícios e, que por não 
terem sonhos, nada sonham para os seus filhos.

As crianças maltratadas por famílias que não entendem a 
própria missão e os veem como entraves à sua liberdade.

Aquelas crianças que perambulam nas ruas em busca do 
seu sustento e o de seus pais.

Crianças que vieram ao mundo por mães também crianças, 
sem estudo, sem maturidade, sem condições financeiras e que 
têm como provável destino, repetir a saga materna.

As crianças tiranas que maltratam os seus pais, que por 
inexperiência ou comodidade, não souberam refrear os seus 
primeiros sinais de agressividade.

Todas as crianças do mundo são importantes para nós.
Jesus sabia como é bonito o coração das crianças em sua 

simplicidade, pureza e  sinceridade. Por isto, muitas vezes  usou a 
criança como exemplo para transmitir sua mensagem aos adultos. 
Ele lhes dizia: “Aquele que não receber o Reino de Deus como 
uma criança, não entrará nele” (Lc 18, 15 -18).

Ainda falta tanto amor no coração dos homens!
O Grupo Socorrista Maria de Magdala cuida da 

formação moral de suas crianças e jovens em seus trabalhos de 
Evangelização Infantil para crianças de 0 a 7 anos e Mocidade 
Espírita, que reúne jovens a partir de oito anos. Ensina-lhes que 
Jesus nos disse que a humanidade é uma única família e que o 
amor inesgotável que trazemos no peito pode agasalhar todos 
que fazem parte dela. 

Ao menino Jesus, o filho que todos nós gostaríamos de ter, 
pedimos que olhe por todas as crianças da Terra.

PALESTRAS 
Richard Simonetti, escritor 

e palestrante espírita, falará sobre 
“Cérebro, agente ou gerente do 
Espírito?”, no dia 26 de outubro, 
sábado, às 17,00 horas. Entrada: 1 
k. de alimento não perecível.

No dia 23 de novembro, 
sábado, às 17 horas, Paul Zamp, 
cantora e palestrante espírita, se 
apresentará no salão do 1º. andar do 
GSMM. Entrada: 1 k. de alimento 
não perecível.

BAZAR DE NATAL
 O nosso tradicional Bazar 

de Natal acontecerá a partir do dia 
5 de novembro, segunda-feira, até 
23 de dezembro, sempre das 10,00 
às 22 horas.

 Esta é uma ótima 
oportunidade para comprar os 
presentes de Natal para todos 
os nossos familiares e amigos. 
Aproveitem!.

NOSSA ESCOLA
 As obras do prédio 

da nossa nova Escola de 
Aprendizes do Evangelho estão 
bastante adiantadas. Pode-se dizer 
que 70% delas já estão concluídos, 
mas os 30% restantes ainda 
precisam de nossos esforços. 
Faltam comprar os acabamentos 
como os caixilhos, o piso e a 
pintura, mas com a boa vontade de 
todos nós e a fé em Deus, vamos 
concluí-la. O nosso único intuito é 
dar oportunidade de aprendizado 
às inúmeras pessoas que querem 
aprofundar os seus conhecimentos 
da Doutrina Espírita.
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UM CONTO CURTO
Tony de Mello

As paredes que nos 
aprisionam são mentais, não 
reais.  

 
Um urso percorria cons-

tantemente, para cima e para 
baixo, os seis metros de com-
primento  da jaula.  

Quando, ao fim de cinco 
anos, o tiraram da jaula, o urso 
continuou a percorrer, para 
cima e para baixo, os mesmos 
seis metros, como  se ainda 
estivesse na jaula... 

E estava... Para ele... 

HONESTIDADE
Elisa Becker

Para viver em harmonia, 
você deve encontrá-la dentro 
de si. Tudo ocorre de dentro 
para fora. Somente compreen-
dendo-se, pode compreender 
os outros. Sendo honesto para 
consigo mesmo, você poderá 
ser honesto para com o pró-
ximo. Não desperdice o seu 
tempo com atitudes falsas, 
que podem causar nos outros 
a impressão de algo que você 
está longe de ser.

Admitamos que um in-
divíduo tenha três personali-
dades: a primeira é aquela que 
ele gosta que os outros pen-
sem que ele tem; em seguida, 
a que ele gostaria de ter, mas 
não tem; e finalmente, a que 
ele tem realmente e oculta.

Isto pode ser mudado. 
Você pode mudar tudo sem-
pre, tanto para melhor como 
para pior. Seu pensamento é 
“a alma do negócio”. Se você 
se desejar melhor, por certo 
encontrará os meios para ob-
ter tais melhoras. O Espiritis-
mo esclarece através de lei-
turas, de cursos, de palestras, 
etc.

Jesus pautou seu mi-
nistério na honestidade e na 
integridade moral.  A honesti-
dade é o ponto por excelência 
que lhe garante a evolução. Se 
você for honesto consigo mes-
mo, todas as suas atitudes te-
rão como foco a integridade, a 
moralidade.

O encarnado tem di-
ficuldade em entender este 
pormenor. Ele pensa que “se 
dando bem” estará tudo certo. 
Contudo, é necessário verifi-
car se para “se dar bem” não 
causou prejuízo a uma ou mais 
pessoas.

DAS VIBRAÇÕES
Erwin Becker

Discípulo
O Espiritismo nos 

ensina que os Espíritos 
constituem a população 
invisível do globo, que estão 
no espaço e entre nós, vendo-
nos, de tal modo que, quando 
nos julgamos sós, temos 
constantemente testemunhas 
secretas de nossas ações 
e pensamentos. Isso pode, 
para certas pessoas, parecer 
constrangedor; mas, sendo 
um fato, não se pode impedir 
que o seja. Cabe a cada um 
proceder como o homem 
virtuoso que não temeria que 
sua casa fosse feita de vidro.

Vamos agora para 
as ponderações sobre os 
trabalhos em nossa Casa 
Espírita. Sabemos que 
numa reunião sempre há, 
além dos seres encarnados, 
os assistentes invisíveis e, 
como a permeabilidade é 
uma das propriedades do 
organismo dos Espíritos, estes 
podem achar-se em número 
ilimitado, mesmo num espaço 
circunscrito.

Sabemos também que 
os fluidos que emanam dos 
Espíritos são salutares, por 
seu poder curativo, portanto 
a atmosfera reinante é 
altamente benéfica. Quanto 
maior a concentração de 
Espíritos maior a quantidade 
de energia. Contudo, para 
que os trabalhos possam ser 
realizados´é preciso que a 
vibração dos trabalhadores 
encarnados deva ser elevada, 
para que a combinação 
destas energias produzam 
o resultado esperado. Esta 
combinação está na Lei de 
cooperação entre encarnados 

e desencarnados, portanto 
os trabalhadores devem estar 
plenamente preparados e 
centrados nesta doação. 

Em nossa Casa, a cada 
sessão de trabalho, adentram 
o recinto, os encarnados e 
os desencarnados que os 
acompanham, sendo estes 
últimos em grande número. 
Este é mais um motivo para  que 
os trabalhadores mantenham 
elevada vibração, saturando 
de bons fluidos do início ao fim 
dos trabalhos, neutralizando a 
ação dos fluidos malsãos, que 
poderiam exercer influência 
negativa tanto à saude física 
como moral, caso não fossem 
amparados pelo Plano Maior.

Portanto, um princípio 
perfeitamente comprovado 
para todo espírita é que as 
qualidades do fluido espiritual 
estão na razão direta das 
qualidades do Espírito 
encarnado ou desencarnado. 
Quanto mais elevados e 
desprendidos das influências 
da matéria forem seus 
sentimentos, mais depurado 
será seu fluido.
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A Reforma Interna é 
“pessoal e intransferível”. Os 
enganos são muitos. Muitas 
pessoas pensam-se perfeitas, 
enérgicas, com a vaidade de 
serem duras e exigentes para 
com os outros. Depois, sofrem 
com a reação de quem foi ma-
goado, mas não percebem o 
tamanho de sua arrogância. 
Estas ainda não compreen-
deram o verdadeiro sentido 
da moralidade ensinada pelo 
Mestre. 

 Há uma grande vanta-
gem para o iniciado do Espiri-
tismo. Ele já está no caminho.

Considerando que ain-
da haverá muitas reencarna-
ções, deve-se buscar o conhe-
cimento de si mesmo. Como 
cada um deve fazer a sua par-
te. que tal dedicar-se um pou-
co mais? Estude, conheça os 
ensinamentos do Mestre. 

Assim, amigo, olhe para 
dentro de si mesmo. Verá sen-
timentos muito bonitos, mas 
verá coisas feias também. Es-
tas últimas são as que devem 
ser modificadas urgentemente.

Trabalhe para isso com 
afinco. O trabalho é abençoa-
do por Deus. 
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LABOR TRANSCENDENTAL
Bezerra

E necessário que 
exerçamos a mediunidade 
com Jesus.

Que a figura 
incomparável do doce Rabi 
penetre-nos, e que logremos 
insculpi-la no ádito do nosso 
coração. 

Fomos chamados 
para um labor de natureza 
transcendental, a nossa é 
uma tarefa de abnegação e de 
sacrifício.

Médium sem as 
cicatrizes do sofrimento ainda 
não se encontra em condições 
de servir em plenitude Àquele 
que é o exemplo máximo da 
doação. 

Convidados ao 
banquete da era nova na vinha 
do Senhor, trabalhemos as 
vestes espirituais que são os 
nossos hábitos para que, em 
chegando o dono do banquete, 
nos possa colocar no lugar que 
nos está destinado.

Companheiros de 
jornada, filhos do coração, 
honrados com a faculdade 
mediúnica para o serviço 
do bem, estendei os vossos 
tesouros íntimos oferecendo-
os aos transeuntes da vida. 
           Não podeis imaginar o 
benefício do socorro espiritual 
em uma reunião mediúnica, 
quando alguém crucificado 
nas traves do sofrimento do 
além-túmulo por decênios, 
em se utilizando da vossa 
aparelhagem consegue 
receber o lenitivo da palavra 
que ilumina e que liberta da 
ignorância, a energia que lhe 
atenua a dor; a página de 
esperança que se lhe acena 

na direção do futuro.
Entregai-vos ao labor 

da caridade da condição 
de trabalhadores que 
somos da última hora. 
           Jesus espera que nos 
desincumbamos das tarefas 
que nos foram confiadas e, 
dentre muitas, a da mediunidade 
dignificada pela conduta 
coerente com os postulados 
espíritas que tem primazia. 
          Filhas e filhos do 
coração, não vos esqueçais 
que Jesus nos fez um pedido 
e que ainda não O atendemos: 
Amai-vos uns aos outros 
para que todos saibam 
que sois meus discípulos. 
         Foi um pedido do Mestre, 
busquemos atendê-Lo de 
tal forma que o amor flua de 
nós como uma cascata de 
bênçãos e a aridez do terreno 
dos corações se fertilize e 
se transforme o deserto em 
jardim; o pântano das paixões 
em pomar...

O Senhor espera-nos 
com ternura, compaixão e 
misericórdia. Façamos, dentro 
das nossas possibilidades, o 
melhor ao nosso alcance. 

Os Espíritos-espíritas 
que aqui mourejam, por meu 
intermédio, pedem que nos 
unamos na construção de um 
mundo melhor. 

E rogamos, por fim, 
ao Senhor da Vinha que nos 
abençoe e nos dê a Sua paz. 
     

Que essa paz, filhos e 
filhas da alma e do coração, 
permeie-nos hoje e sempre.
São os votos do servidor 
humílimo e paternal de sempre.                                                            

Ieda Cunha
Discípula

“Os poemas são 
pássaros que chegam 
não se sabe de onde e 
pousam no livro que lês.  
Quando fechas o livro, eles 
alçam voo como de um 
alçapão. 

Eles não têm pouso nem 
porto, alimentam-se um instante 
em cada par de mãos e partem.  
E olhas, então, essas tuas 
mãos vazias, no maravilhado 
espanto de saberes que o 
alimento deles já estava em  
ti...”Mário Quintana . 
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O RETORNO AO LAR. 
Felisbela Rossetti 

Aluna
O espírito é eterno! 

Quando revestido da 
roupagem material no corpo 
físico, o espírito coleciona 
aprendizados, vivencia 
frustrações, suporta as provas 
da existência e evolui. “Temos 
necessidade da luta que 
corrige, renova, restaura e 
aperfeiçoa.” 1 

Mas a sua vida no corpo 
é transitória e passageira. “O 
corpo é o instrumento, cujo 
usuário é o espírito” 2. Quando 
cessa a vitalidade e o corpo 
fenece, o espírito se liberta da 
massa corporal, perambula 
e, segundo a sua vibração, 
sintonia e harmonia é alocado 
em colônias com a mesma 
harmonia, sintonia e vibração.

Na morte, os laços 
que unem o corpo material 
ao espírito se desatam e, 
gradualmente, a alma se liberta. 
E ao deixar o corpo, pode ou 
não permanecer algum tempo 
na perturbação, segundo a sua 
evolução e elevação. O espírito 
purificado se reconhece quase 
imediatamente, pois está 
liberto da matéria, porém 
aquele cuja consciência não é 
pura retém por mais tempo a 
impressão da matéria e, como 
saído de um sonho profundo, 
necessita de se dar conta da 
sua nova situação.

O espírito é único e ao 
deixar o corpo material reentra 
na vida eterna, mantendo a 
sua individualidade através do 
períspirito que é o seu corpo 
próprio para a continuação da 
vida imortal.

No momento do 
desencarne e sentindo o 
desatar dos laços que a liga 
ao corpo, a alma sente o 
futuro desenrolando diante 
de si e alegra-se pela sua 
condição de espírito. E na 
sua individualidade e na sua 
vontade distinta, o espírito 
retorna à sua pátria espiritual 
onde,  no momento certo,  
planejará a sua próxima 
existência.

O espírito retorna ao 
seu lar.
1 ANDRÉ LUIZ “Entre o Céu e a Terra”, 

p. 193.
2  MIRAMEZ (João Nunes Maia) “Filo-
sofia Espírita, vol. III, cap. 48, questão 
0150L.E.” p. 110.

 “Feliz aquele que 
transfere o que sabe e aprende 
o que ensina.” Cora Coralina.
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LEMBRE-SE

Nélio Da Silva
Pastor evangélico

Lembre-se que existe 
você dentro de tudo. Os 
problemas, as alegrias, 
os bens, as lutas, as 
discórdias, o estresse e o 
desencorajamento são apenas 
algumas interrupções que 
tentam distrair a sua atenção 
quando comparadas com a 
maravilha de estar vivo e a 
real possibilidade de fazer algo 
significativo com a sua vida. 

Lembre-se que cada 
momento de vida é uma dádiva 
preciosa de Deus, uma nova 
oportunidade de estar cônscio 
das faculdades mentais. Essa 
é a razão pela qual você pode 
amar, aprender, cuidar e fazer 
uma grande e fundamental 
diferença com a sua presença 
e atuação. Aí onde você está, 
faça isto: aspire profundamente 
e sinta o ar que agora invade 
todo o seu pulmão. Faça uma 
pausa, olhe ao seu redor e 
veja esse mundo lindo do 
qual você é parte integrante.  
 
           Lembre-se que da mesma 
maneira como Deus desde o 
inicio da criação deu liberdade 
ao homem, você também tem 
à sua disposição escolhas 
que podem determinar o seu 
melhor em qualquer situação 
ou circunstância. No dia de 
hoje faça o compromisso 
consigo mesmo de viver a 
sua vida em função de valores 
que não sucumbem à luz de 
circunstâncias transitórias; 
e ao fazer isto, você passará 
a assistir o desenrolar de 
maravilhosas possibilidades 
vindo ao seu encontro.

SEJAMOS SEMENTE
Patrícia Casciny 

 Discípulo

“Não quero lhe falar, meu grande 
amor,
Das coisas que aprendi nos 
discos...
Quero lhe contar como eu vivi
E tudo o que aconteceu comigo.
Viver é melhor que sonhar
Eu sei que o amor é uma coisa 
boa...”  (Belchior).

Que linda é a oportuni-
dade de ver, ouvir e sentir o 
amor de Jesus em todas as 
coisas, em todos os cantos e 
até nas músicas inspiradas 
dos grandes artistas. 

São dons? Sim, dados 
aos mensageiros do Senhor, 
a cada um de nós, filhos de 
Deus, centelhas divinas, se-
mentes do Criador, que nos 
fazem ser rios caudalosos, 
campos fecundos, árvores 
frondosas que oferecem frutos 
de amor e de luz. 

Seguir o Mestre é ser 
exemplo vivo de transforma-
ção. É convite para aprovei-
tarmos as oportunidades que 
recebemos de trabalhar nos-
sas sementes, luzes interiores, 
que nos darão bons frutos, que 
serão colhidos por nós e por 
todos que nos cercam.

Falar dos discos, dos 
livros, das pessoas e de tudo 
aquilo que nos foi doado ao 
longo do caminho é servir de 
ferramenta no processo de 
transformação. É ser multipli-
cador da boa nova, através de 
nossos pensamentos, senti-
mentos, palavras e ações. 

Orar e vigiar é agrade-
cer, sobretudo a Deus, mas 
também a todos, pois na dan-
ça da vida trocamos os passos, 
trocamos a música, mudamos 
o ritmo, mas temos a certeza 
de que todos que passam por 
nós, deixam um pouco de si e 
levam um pouco de nós.

Unidade I RE 5945 – SP

(11) 3681-6256
Vila Campesina – Osasco

Unidade II RE 6921 – SP

(11) 3448-1749
Vila Campesina – Osasco

http://espaco� siopilates.com.br/aula-experimental-de-pilates

Acesse pelo site abaixo
ou escaneie o código acima 

pelo seu smartphone

Atendemos Convênio Bradesco Saúde
para RPG e Fisioterapia.

• Melhor infraestrutura da região 
• 7 estúdios totalmente equipados 
• Avaliação física e postural gratuita 
• Atendimento incomparável 

Método Pilates Original

ou escaneie o código acima 

• Atendimento incomparável 

Agende uma aula de Pilates experimental gratuita

Corpo e mente em 
perfeita harmonia

ALGO MAIS NO NATAL
Emmanuel

Senhor Jesus!
Diante do Natal, que te lembra 
a glória da manjedoura, nós te 
agradecemos:
a música da oração;
o regozijo da fé;
a mensagem de amor;
a alegria do lar;
o apelo à fraternidade;
o júbilo da esperança;
a bênção do trabalho;
a confiança no bem;
o tesouro de tua paz;
a palavra da Boa Nova
e a confiança no futuro!…

Entretanto oh! Divino 
Mestre, de corações voltados 
para o teu coração, nós te 
suplicamos algo mais!…

Concede-nos, Senhor, 
o dom inefável da humildade, 
para que tenhamos a precisa 
coragem de seguir-te os 
exemplos!
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CARTA AOS LEITORES

É com grande alegria 
que a EAE – Escola de 
Aprendizes do Evangelho 
desta Casa recebe este 
espaço no Jornal Fraterno. 
Nosso objetivo é propagar o 
seu papel em nossas vidas, 
como agente transformador, 
que nos revela o quanto somos 
capazes de realizar, conforme 
o legado que Nosso Mestre 
Jesus nos deixou. Ela nos 
auxilia a descobrir quem somos 
e como olhamos para quem 
compartilha  nossas vidas. Nos 
mostra como podemos fazer a 
diferença! 

Leiam os depoimentos 
de alguns de nossos alunos e 
percebam o quanto é precioso  
nos dedicarmos a nós mesmos. 

O estudo dos 
ensinamentos de Jesus e da 
Doutrina Espirita,  nos fortalece 
e nos dá a certeza que nunca 
estamos sozinhos .

Como nada é por 
acaso,  vamos aproveitar 
esse momento de leitura e 
nos imaginar no lugar desses 
alunos que nos trazem seus 
relatos,  de coração aberto 
e, por certo, encontraremos 
inspiração para também nos 
melhorarmos a cada dia.

Na EAE,  “Trabalhamos 
para Jesus e deixamos a 
semente depositada sempre 
que o amor estiver presente” 
. Então, venha semear 
conosco, faça parte da EAE!!!  
Aguardamos você!!! 

Lidia Maria Borges do Val 
Coordenadoria da EAE
DEPARTAMENTO DE 
ENSINO
GSMM – Grupo Socorrista 
Maria de Magdala 

DEPOIMENTOS 

A IMPORTÂNCIA DA E.A.E.
Ulisses Rocha

Aluno
 Quando comecei a frequentar 
o Curso Básico da Escola de 
Aprendizes do Evangelho, 
estava certo de que tinha 
iniciado um processo de 
devolução pelo que recebera 
ao longo dos anos de 
tratamento espiritual. Achava 
que os passes haviam-me 
feito tão bem, que era preciso 
estudar, doar o meu tempo e a 
minha capacidade intelectual, 
como forma de gratidão.

O que eu não imaginava 
é que, na verdade, estava 
começando um processo de 
crescimento, de conquista e 
descobrimento de mim mesmo. 
Ao longo do tempo em que 
tenho frequentado a escola, 
tenho tido a compreensão 
de que passei a maior parte 
da minha vida ignorando que 
é possível evoluir, crescer e 
evitar sofrimentos comuns, 
que muitas vezes nos levam 
a um vazio e a uma tristeza 
profundos, equiparados a uma 
quase depressão.

Descobri que a vida 
tem ficado cada vez mais 
leve, à medida que posso 
compreender as minhas 
próprias fraquezas e as dos 
meus semelhantes, permitindo 
que a tolerância e a caridade 
suavizem a minha jornada 
como espírito encarnado e 
evitam o desgaste pelos meus 
próprios rancores.  

Tenho visto e sentido 
que as coisas materiais não 
importam, diante da grandeza 
da alma, e que o amor 
ao próximo proporciona a 
evolução do espírito.

Tornar-me espírita 
representa apenas a escolha 
de um caminho, que poderia ter 
sido traçado em qualquer outro 

convívio religioso. Só Jesus 
salva, e Ele está em qualquer 
lugar, em qualquer igreja.  Mas 
a minha decisão de ser espírita 
kardecista é por encontrar as 
explicações de que tanto a 
minha alma carecia. Passei 
a entender fenômenos que, 
antes, eram acompanhados 
de conteúdos pouco ou nada 
convincentes. Ainda que 
falte muito a compreender, 
tenho a percepção, jamais 
experimentada, sobre a 
importância da minha própria 
existência e dos meus 
semelhantes. Estou certo de 
que a estrada é longa e que 
tenho muito a aprender, e sei 
que este aprendizado ainda vai 
durar algumas encarnações. 
Mas a minha jornada, nesta 
atual etapa, tornou-se menos 
complexa com a certeza de 
que o sofrimento do presente 
faz parte de uma grande 
conquista que virá no futuro, 
chamada evolução espiritual.
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Chico Xavier
“Os Espíritos Amigos sempre 

mostram disposição de nos 
auxiliar, mas é preciso que, 
pelo menos, lhes ofereçamos 
uma base... Muitos ficam na 
expectativa do socorro do Alto, 
mas não querem nada com o 
esforço de renovação; querem 
que os espíritos se intrometam 
na sua vida e resolvam seus 
problemas...  Ora, nem Jesus 
Cristo, quando veio à Terra, 
se propôs resolver o problema 
particular de alguém... Ele 
se limitou a nos ensinar o 
caminho, que necessitamos 
palmilhar por nós mesmos.”

Outubro / Novembro / Dezembro 2013

 André Martins Villaça

A EAE significa para 
mim, o despertamento para 
uma vida mais direcionada aos 
valores divinos, sob o exemplo 
de Cristo Jesus, nosso 
Guardião Iluminado. Significa 
o presente da transformação, 
lenta e gradual, na velocidade 
permitida por Deus e no tempo 
em que consigo trabalhar 
minhas virtudes. Significa 
respeito ao meu passado, sem 
qualquer apego, e significa 
esperança em meu futuro, 
com total alegria e brandura. 
Ou seja, a EAE é uma benção 
que recebo, um presente 
Divino, que agradeço e saúdo, 
com todo amor que já consigo 
irradiar.

André

Izilda Ap. Pereira de Souza 
  
           Considero-me como 
duas pessoas, uma antes da 
EAE e uma depois da EAE; 
sem duvida uma pessoa muito 
melhor.
         Parece até que meus 
problemas diminuíram, pois 
aprendi  a não lhes dar tanto 
ênfase. Consigo resolvê-
los com mais equilíbrio e 
serenidade. Agradeço ao 
Pai essa oportunidade.”                                                                                                                                   
             
Rosemeire  Fabretti  Martins 
  
          Para mim, a EAE significa 
a oportunidade de conhecer as 
LEIS DE DEUS, de encontrar 
comigo mesma e observar 
meus erros e acertos, e de me 
fortalecer nos ensinamentos e 
exemplos de amor do Mestre 
Jesus. Assim me transformar 

em uma pessoa melhor, para 
que um dia, na espiritualidade, 
eu possa  sentir o seu abraço 
protetor e amigo.”



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

Tarde
Sextas Feiras

Noite
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Tarde

Dia  Período  Atividade    Horário   Abertura e Fechamento  
            dos Portões

Conscientização (a partir de 02/05/2013)  das 20:00 às 21:30 h  18:30 e 20:45 h

ATIVIDADES DO GRUPO SOCORRISTA 
MARIA DE MAGDALA

Noite

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

Terças Feiras

Manhã

Noite

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

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

Quartas Feiras
Tarde

Noite

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

Quintas Feiras

Tarde

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

Noite

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

Segundas Feiras

Outubro / Novembro / Dezembro 2013

SOBRE A SABEDORIA E O 
AMOR

José Francisco Costa 
Rebouças

Temos inteligência, 
mas não possuímos amor, 
por isso somos perversos; 
           Nossa noção de justiça não 
leva em conta o amor, por causa 
disso somos implacáveis; 
           Nossa interpretação para 
a diplomacia não se baseia 
no amor, por conta disso nos 
tornamos hipócritas;

O êxito que alcançamos 
em qualquer atividade que 
exercemos não considera o 
amor, e por essa razão somos 
arrogantes;

A riqueza que 
desfrutamos não contém 
nenhuma dose de amor, é 
então que nos tornamos 
avarentos;

A nossa externa 
docilidade não contém amor, 
por isso nos tornamos servis;

A pobreza que nos 
ensina não é recebida com 
amor, por isso nos torna 
orgulhosos; 

A beleza com que a 
natureza nos brinda não 
contém o tempero do amor, 
por isso nos fazemos ridículos;

A autoridade que 
nos foi confiada não é 
exercida com amor, por 
isso nos tornamos tiranos; 

           O trabalho desmedido 
não contém a dosagem 
equilibrada do amor, por isso 
nos faz escravos da ganância;

A simplicidade que 
ostentamos sem a devida 
dosagem de amor, nos deprecia; 
           A lei exercida sem 
o equilíbrio do amor, nos 
escraviza; 

A política exercida sem 
a presença do amor nos faz 
egoístas.

E para que bem 
compreendamos o valor da 
sabedoria exercida com amor, 
os espíritos superiores nos 
esclarecem que a nossa vida 
“sem a bênção do amor não 
faz sentido”.


