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PRÓXIMAS AÇÕES SOCIAIS NO AMOR E PAZ

● 19/Maio – Sábado (9h00): Curso de Gestantes ● 27/Maio – Domingo (8h00): Cestas Básicas
O Curso é ministrado por voluntários desta própria Casa Serão distribuídas cestas básicas para as famílias carentes

e a sua ajuda será sempre bem vinda! Participe! cadastradas. Venha nos ajudar nesse projeto!

Mãezinha

Quando o Pai Celestial precisou 

colocar na Terra as primeiras 

criancinhas, chegou à conclusão 

de que devia chamar alguém que 

soubesse perdoar infinitamente.

De alguém que não enxergasse o 

mal.

Que quisesse ajudar sem exigir 

pagamento.

Que se dispusesse a guardar os 

meninos, com paciência e 

ternura, junto do coração.

Que tivesse bastante serenidade 

para repetir incessantemente as 

pequeninas lições de cada dia.

Que pudesse velar, noites e 

noites, sem reclamação.

Que cantarolasse, baixinho, para 

adormecer os bebês que ainda 

não podem conversar.

Que permanecesse em casa, por 

amor, amparando os meninos 

que ainda não podem sair à rua.

Que contasse muitas histórias 

sobre a vida e sobre o mundo.

Que abraçasse e beijasse as 

crianças doentes.

Que lhes ensinasse a dar os 

primeiros passos, garantindo o 

corpo de pé.

Que os conduzisse à escola, a 

fim de que aprendessem a ler.

Dizem que nosso Pai do Céu 

permaneceu muito tempo, 

examinando, examinando... e, em 

seguida, chamou a Mulher, deu-

lhe o título de Mãezinha e 

confiou-lhe as crianças.

Por esse motivo, nossa Mãezinha 

é a representante do Divino Amor 

no mundo, ensinando-nos a 

ciência do perdão e do carinho, 

em todos os instantes de nossa 

jornada na Terra. Se pudermos 

imitá-la, nos exemplos de 

bondade e sacrifício que 

constantemente nos oferece, por 

certo seremos na vida preciosos 

auxiliares de Deus.

Meimei (do livro PAI NOSSO, 

Francisco Cândido Xavier) ■
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Você sabia?

>> Seja um voluntário na realização dos trabalhos 

assistenciais da casa. Procure os dirigentes das 

sessões para maiores informações.

>> Grupo de Estudos: “O Livro dos Espíritos”

2ª feira, das 18h30 às 19h05;

4ª feira, das 18h50 às 19h20; e

5ª feira, das 19h00 às 19h25.

>> Se possível, colabore financeiramente com a 

Casa (para a sua manutenção mensal): Banco 

Bradesco – Agência nº 0495 / Conta corrente nº 

02635-2.

>> Livro do Mês: “Chico Xavier Pede Licença” –

Francisco Cândido Xavier e J. Herculano Pires, 

por Espíritos Diversos – R$ 8,00.

>> Livro dos Trabalhadores: “No Mundo Maior” –

Francisco Cândico Xavier, pelo Espírito André 

Luiz – R$ 21,00.

4ª feira

19h30
3ª feira

11h30 e
18:30

6ª feira

19h00
Sábado

13h30

PARTICIPE DE NOSSA AÇÃO SOCIAL

Esmola

“Dai antes esmola do que tiverdes.” – Jesus. 

(Lucas, 11:41.)

A palavra do Senhor está sempre estruturada em

luminosa beleza que não podemos perder de vista.

No capítulo da esmola, a recomendação do

Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece

apontamentos especiais.

“Dai antes esmola do que tiverdes.”

Dar o que temos é diferente de dar o que

detemos.

A caridade é sublime em todos os aspectos sob

os quais se nos revele e em circunstância alguma

devemos esquecer a abnegação admirável daqueles

que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para

o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a.

É justo, porém, salientar que a fortuna ou a

autoridade são bens que detemos provisoriamente na

marcha comum e que, nos fundamentos substanciais

da vida, não nos pertencem.

O Dono de todo o poder e de toda a riqueza no

Universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta

recursos aos homens, segundo os méritos ou as

necessidades de cada um.

Não olvidemos, assim, as doações de nossa

esfera íntima e perguntemos a nós mesmos:

Que temos de nós próprios para dar?

Que espécie de emoção estamos comunicando

aos outros?

Que reações provocamos no próximo?

Que distribuímos com os nossos companheiros

de luta diária?

Qual é o estoque de nossos sentimentos?

Que tipo de vibrações espalhamos?

Para difundir a bondade, ninguém precisa

cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para

não darmos pedras de indiferença aos corações

famintos de pão da fraternidade é indispensável

amealhar em nosso espírito as reservas da boa

compreensão, emitindo o tesouro de amizade e

entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao

bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe.

É sempre reduzida a caridade que alimenta o

estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se

dispõe a servir diretamente ou que não acende luz

para a ignorância.

O aviso do Instrutor Divino nas anotações de

Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai

por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo,

oportunidade de crescimento e elevação com os

vossos semelhantes, sede irmãos dedicados ao

próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia

em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança,

é sempre a dádiva maior de todas.

Emmanuel

(do livro FONTE VIVA, Francisco Cândido Xavier) ■

2ª feira

14h00 e
18h45

5ª feira

13h30 e
19h00

NOSSOS HORÁRIOS
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