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Para participar é fácil, basta adquirir na Tesouraria o cartão
acima por R$ 15,00, escrever uma dedicatória e apor na urna.
O IEBAP irá montar “kits” com brinquedos e doces que serão
entregues às crianças no dia 9 de outubro. Em cada um dos kits
será incluído um cartão com a mensagem do doador.

AMOR E PAZ

Na lição de 

Jesus

Em matéria de oração, não olvides o 

ensinamento do Cristo em seu divino 

intercâmbio com o Amor Ilimitado de 

Deus. 

Na linha de todos os Seus propósitos, 

há sempre o bem dos outros, com a 

bênção imediata do Céu, notando-se 

que o bem dele próprio estava 

sempre aparentemente esquecido. 

*** 

Começa na Manjedoura, com 

extensas possibilidades de anunciar a 

própria vinda através da Estrela 

Soberana que desperta reis e 

pastores para o fulgor de Sua 

presença, mas não consegue tocar os 

corações humanos que O relegam à 

intempérie na estrebaria. 

*** 

Alcança sucesso espetacular na cura 

de leprosos e obsedados, cegos e 

paralíticos que se sentem restituídos 

à bênção da luz e do movimento, da 

esperança e do equilíbrio, contudo 

não modifica o pensamento 

suspeitoso dos grandes sacerdotes 

do Seu tempo, com respeito a Si 

próprio. 

*** 

Levanta Lázaro do túmulo de lodo 

para a alegria do lar de Betânia, 

todavia não soergue Judas do 

sepulcro de ilusão em que Se lhe 

compromete o apostolado divino. 

Plasma a admiração e a amizade no 

espírito de um Arimatéia, que O 

segue de longe, no entanto não 

pode evitar a fraqueza de Simão, 

que O acompanha de perto. 

***

Retira dos ombros de Seus 

contemporâneos o madeiro 

arrasador da loucura e da negação, 

da enfermidade e da morte, 

entretanto não logra escapar ao 

martírio da cruz, em que Se confia 

ao sacrifício supremo.  

***

Não te desmandes na exigência 

indiscriminada, quando te colocares 

em prece. Apresenta-te ao Criador 

tal qual és, na certeza de que a Sua 

Infinita Sabedoria nos conhece as 

necessidades, ao passo que nunca 

sabemos, em verdade, qual seja a 

substância real de nossos desejos. 

*** 

Atendamos ao bem dos outros e 

Deus proverá nosso próprio bem. 

*** 

Foi talvez por isso mesmo que o 

Cristo, ensinando-nos a orar, em 

abordando o problema de nossas 

aspirações, declarou, resoluto, 

diante do Pai Altíssimo: 

― “Faça-se a vossa vontade, assim 

na Terra como no Céu”. 

Emmanuel

(do livro OS DOIS MAIORES 

AMORES, Francisco Cândido Xavier 

– Espíritos Diversos – Ed. GEEM) ■

NOVIDADES

Campanha 

da Páscoa

Esta campanha tem o fim de 

atender as crianças 

participantes dos programas da 

Ação Social do “Amor e Paz” e 

cada criança será presenteada 

com um “kit páscoa”, composto 

por docinhos variados e três 

itens de higiene pessoal (pasta, 

escova de dentes e sabonete).

Para tanto, o “Amor e Paz” vai 

precisar da contribuição 

financeira dos amigos da casa 

(R$ 10,00 por kit e as 

contribuições poderão ser feitas 

na Tesouraria do Centro, ao 

lado da biblioteca).

Realizaremos a festividade do 

Dia da Páscoa no próximo dia 

25/março (Domingo, a partir das 

8h00 da manhã).



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: “Livre para Voltar” – Romance 

Espírita, Roberto de Carvalho, pelo Espírito Basílio 

– R$ 9,00.

>> 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

Desculpa sempre
“Se perdoardes aos homens as suas ofensas, 

também vosso Pai Celestial vos perdoará.” –

Jesus. (MATEUS, 6:14.)

Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te 

detenhas na reprovação.

Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao 

serviço da luz.

Procura nas vítimas da maldade algum bem com que 

possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre 

do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas.

Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de 

criaturas em experiências que divergem da nossa!

Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e 

como sentir a realidade, usando um coração que não nos 

pertence?

Se o mundo, hoje, grita alarmado, em derredor de teus 

passos, faze silêncio e espera...

A observação justa é impraticável quando a neblina nos 

cerca.

Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás 

suficiente clareza para que a sombra te não altere o 

entendimento.

Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas 

isento dela.

Através da nociva complacência para contigo mesmo, 

não percebes quantas vezes te mostras menos simpático 

aos semelhantes!

Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem 

nos destaque as cicatrizes e os defeitos.

Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há 

quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do 

passado escuro.

Usa, pois, a bondade, e desculpa incessantemente.

Ensina-nos a Boa Nova que o Amor cobre a multidão dos 

pecados.

Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, 

recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do 

próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-

se a sublimes renovações.

Emmanuel

(do livro FONTE VIVA, Francisco Cândido Xavier) ■

2ª feira

14h00 e
18h45

5ª feira

14h00 e
19h00

NOSSOS HORÁRIOS
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