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PRÓXIMAS AÇÕES SOCIAIS NO AMOR E PAZ

● 20/Outubro – Sábado (9h00): Curso de Gestantes ● 21/Outubro – Domingo (8h00): Dia das Crianças
O Curso é ministrado por voluntários desta própria Casa Serão distribuídos doces e brinquedos para as crianças e

e a sua ajuda será sempre bem vinda! Participe! cestas básicas para as famílias carentes cadastradas.

Provocações

A provocação de qualquer 

natureza é morbo que gera contágio, 

e, quando aceita, transforma-se em 

desequilíbrio.

O provocador está de mal com ele 

mesmo, saindo de cela escura em 

que se domicilia para perturbar, 

irradiando azedume, propondo 

anarquia. Ignora-o e segue adiante.

Por ele assediado, considera as 

desvantagens da empresa, aplicando 

o teu tempo de forma produtiva.

Tens um compromisso com a 

própria consciência, que te ensina 

respeito ao próximo, a quem deves 

amizade, não, porém, obediência ou 

sujeição.

A tua tarefa, deves realizá-la 

conforme a abraçaste.

A opinião dos outros merece a 

consideração que lhe dás.

Assim, não te detenhas em 

justificativas ou discussões inúteis, 

que somente aumentariam as 

desarticulações do trabalho, 

estabelecendo balburdia, 

perturbação.

Jesus, constantemente provocado, 

permaneceu em alto padrão de 

comentário, aplicando a terapêutica 

da compaixão em favor dos Seus 

perseguidores.

O tempo é sempre o melhor 

medicamento para todos os males. 

Ninguém se exime da sua marcha 

inexorável.

*

Aos polemizadores que te acusam, 

responde com o silêncio e as ações 

que os desmentirão.

Eles são ociosos, observando o que 

consideram sejam falhas alheias, e 

não dão conta das próprias.

Ademais, todos desencarnarão, e 

cada qual enfrentará a consciência, 

que se não anestesia, em razão de as 

“Leis de Deus estarem inscritas” nela.

*

Ensina, persevera no ideal, mas não 

te consideres dono da verdade, 

servindo com amor e não 

estacionando para colher resultados 

ou observar frutos.

A tua é a tarefa de ampliar os 

horizontes do bem, na Terra, em 

nome do Amor não amado, até hoje 

incompreendido.

Joanna de Ângelis (do livro “Desperte 

e Seja Feliz”, Divaldo Pereira Franco 

– Editora LEAL) ■

Os provocadores de polêmicas 

agem com insensatez. Estão sempre 

contra todos aqueles que os não 

homenageiam. A sua cegueira é farta 

de presunção. Acreditam deter a 

verdade, a sabedoria, só eles que se 

autonomearam seus zeladores, 

olvidados de que passam pela Terra e 

não permanecerão no posto de 

vigilância que dizem resguardar.

A polêmica, nascida no despeito, 

na mágoa, na paixão, somente produz 

desarmonia, trevas, nunca 

esclarecimento.

Adotaste o comportamento de 

construtor da esperança, iluminador 

de consciências, mensageiro do 

amor.

*

Allan Kardec, atacado por 

adversários gratuitos e amigos que 

não lhe correspondiam à afeição, 

jamais se defendeu, debateu, 

polemizou, no campo da vulgaridade. 

Quando respondeu às críticas, 

sempre o fez com elevação de 

linguagem, com argumentação sólida, 

com respeito pelo opositor. Manteve o 

nível da discussão na órbita das 

ideias e nunca da agressão às 

pessoas.



CAMPANHA DE NATAL

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: “Paulo e Estevão” – Francisco 

Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel – Um 

clássico da Doutrina Espírita. Doação: R$ 25,00.

>> Livro dos Trabalhadores: “Paulo e Estevão” –

Francisco Cândico Xavier, pelo Espírito Emmanuel 

– Doação: R$ 25,00.

4ª feira

19h30
3ª feira

11h30 e
18:30

6ª feira

19h00
Sábado

13h30

PARTICIPE DE NOSSA AÇÃO SOCIAL

Sacolinhas de Natal
O “Amor e Paz” já iniciou a “Campanha de Natal” 

deste ano. Serão atendidas mais de 400 crianças 

carentes e as sacolinhas já estão à disposição dos 

interessados desde o dia 1º/10 (na Secretaria do 

Centro, ao lado da Biblioteca).

As sacolinhas deverão ser devolvidas até o dia 

19/novembro (não é necessário embrulhar os 

presentes colocados nas sacolas).

Apadrinhe uma criança e torne o seu Natal mais feliz!

2ª feira

14h00 e
18h45

5ª feira

13h30 e
19h00

NOSSOS HORÁRIOS

FOTO FOTO

FOTO FOTO

AVISOS

Ensaios todas as quartas-

feiras, das 18h00 às 20h00.

Inscrições no local com a 

Maestrina Louise Ribeiro e/ou 

com a irmã Vera Regner (às 

segundas e terças-feiras).

ESPAÇO CULTURAL


