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PRÓXIMAS AÇÕES SOCIAIS NO AMOR E PAZ

● 15/Setembro – Sábado (9h00): Curso de Gestantes ● 26/Agosto – 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!

Partilha

Observa a Divina Sabedoria 

na esfera da natureza e 

encontrarás, em toda parte, o 

regime de partilha, por base de 

todo o progresso na Criação.

*

Deus estrutura o campo.

O Homem verte o suor.

Por decorrência, temos o pão 

suprindo a mesa.

*

Deus fornece os recursos do 

solo.

O homem entrega o braço à 

construção.

Por resposta, surge o lar que 

protege a existência.

*

Deus concede o metal.

O homem faz o cadinho¹.

Por solução, purifica-se o 

ouro que estimula o trabalho.

Rogando algo ao Céu, não 

olvides que a Terra espera 

também por ti, e, recordando que 

o sistema de dádiva e 

compromisso é alicerce nas 

relações do Criador com todas 

as criaturas, peçamos socorro e 

melhoria, socorrendo e 

melhorando aqueles que nos 

cercam, a fim de que a vida nos 

encontre fiéis à Leis de Deus, na 

bênção de cada dia.

¹cadinho: vaso empregado em operações 

químicas a temperaturas elevadas.

Emmanuel (do livro “Abençoa 

sempre”, Francisco Cândido Xavier 

– Editora GEEM) ■

Deus institui o bloco de pedra.

O homem maneja o buril.

Em consequência, revela-se a 

obra prima.

*

Não há realização alguma sem 

alicerce na Bondade Divina, 

como não há civilização no 

Globo sem o concurso humano.

*

Os seres mais humildes da 

Terra ajustam-se em ordem a 

semelhantes princípios de 

concessão e cooperação. A 

árvore recebe o adubo e 

espalha a própria seiva na 

seara de que não se aproveita.

*

A abelha recolhe a essência e 

fabrica o mel com que regala os 

outros.

*

Cada animal absorve certa 

percentagem de elementos do 

meio que lhe é próprio, 

devolvendo-a transfigurada em 

utilidade.



ARTIGO

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: “Nosso Lar” – Francisco Cândido 

Xavier, pelo André Luiz – Doação: R$ 21,00 (1º 

Livro da Coleção “A Vida no Mundo Espiritual”).

>> Livro dos Trabalhadores: “Libertação” –

Francisco Cândico Xavier, pelo Espírito André 

Luiz – Doação: R$ 21,00.

4ª feira

19h30
3ª feira

11h30 e
18:30

6ª feira

19h00
Sábado

13h30

PARTICIPE DE NOSSA AÇÃO SOCIAL

Mensagem Fraterna

Meu irmão: tuas preces mais singelas

São ouvidas no espaço ilimitado,

Mas sei que às vezes choras, consternado,

Ao silêncio da força que interpelas.

Volve ao teu templo interno abandonado,

- A mais alta de todas as capelas –

E as respostas mais lúcidas e belas

Hão de fazer-te alegre e deslumbrado.

Ouve o teu coração em cada prece,

Deus responde em ti mesmo e te esclarece

Com a força eterna da consolação;

Compreenderás a dor que te domina,

Sob a linguagem pura e peregrina

Da voz de Deus, em luz de redenção.

Auta de Souza (do livro “Parnaso de Além-Túmulo”, 

Francisco Cândido Xavier – Editora FEB) ■

2ª feira

14h00 e
18h45

5ª feira

13h30 e
19h00

NOSSOS HORÁRIOS
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