Encontro da família no Dias
da Cruz
O fim de semana (15) foi de Encontro da Família no Dias da
Cruz!
Todos juntos participaram de atividades e oficinas onde o tema
principal foi “Viver em família é saudável e faz bem”

Desculpismo
E todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o
primeiro: comprei um campo e tenho necessidade de sair para
vê-lo. Peço-te que me dês por escusado.
Lucas 14:18
Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as
próprias obrigações.
Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na
delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de
persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate
preciso.
Companheiros que arruínam o corpo em hábitos viciosos
arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as
atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve,
entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências
das responsabilidades a que se afeiçoam.
E, ainda agora, quando a Doutrina Espírita revive o Evangelho,

concitando os homens à construção do bem na Terra, surgem às
pencas desculpas disfarçando deserções:
— Estou muito jovem ainda…
— Sou velho demais…
— Assumi compromissos de monta e não posso atender…
— Minhas atribulações são enormes…
— Obrigações de família estão crescendo…
— Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual…
— Empenhei-me a débitos que me afligem…
— Os filhos tomam tempo…
— Problemas são muitos…
Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os
ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram
à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente
incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga.
Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por
si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e,
atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não
encontram outra providência restauradora senão a de esperarem
por outras reencarnações.
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Quando orardes
E, quando estiverdes orando, perdoai.
Marcos 11:25
A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos
mecânicos vulgares.
Nas operações da luta comum, a criatura atende,
invariavelmente, aos automatismos da experiência material que
se modifica de maneira imperceptível, nos círculos do tempo;
Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do
plano superior, através da oração, põe-se a consciência em
contato com o sentido eterno e criador da vida infinita.
Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se
colocando na posição de rogativa ao Alto, compreendendo que se
lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as
criaturas e quadros circunstanciais do caminho.
A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível.
As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não
conheçam entre si, na pauta das convenções materiais,
comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na
oração.
Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente à zona
mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens,
apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo
adequado.
É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade
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É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de
homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo
programa de amor, a benefício de cada discípulo do Evangelho:
“E, quando estiverdes orando, perdoai.”
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Nos quadros da luta
Ele, porém, ouvindo, disse: Os sãos não tem necessidade de
médico, mas os que estão doentes
Mateus 9:12
Se já acendeste a Luz do conhecimento superior na própria
vida, não desdenhes estendê-la aos ângulos da jornada – que
ainda mostrem a antiga dominação da sombra.
Disse-nos o Senhor – “Eu não vim para curar os sãos”.
E nenhum de nós recolhe os talentos do Céu para encarcerá-lo
na torre do egoísmo, a pretexto de sustentar a virtude.
Não olvides, agora que te refazes ao contacto do Divino

Médico, aqueles enfermos da própria senda que se nos afiguram
perseguidores na marcha de cada dia.
Nossos desafetos do passado, qual acontece com os nossos
amigos do pretérito, nos rodeiam, em toda parte.
Reencarnam-se, antes de nós, retomam os laços físicos, ao pé
de nosso roteiro, ou reaparecem ao nosso lado, quando a nossa
experiência na carne já se encaminha na direção do crepúsculo.
Aqui, são as criaturas que nos hostilizam no templo doméstico,
ostentando o título de familiares queridos; ali, surgem na
feição de companheiros repentinamente arrebatados à
incompreensão e, mais além, às vezes, nos partilham a estrada
até mesmo na condição de filhos de nosso amor.
Entretanto, é preciso considerar que não iluminamos para fugir
às trevas, nem nos fazemos fortes para esquecer os fracos.
É imperioso saibamos transportar conosco, nos braços do
serviço e da paciência, os próprios adversários reencarnados,
muita vez, credores de nossa vida, sem cujo auxílio não nos
retiraremos do vale da indecisão.
Unge-te de carinho e devotamento e ampara com segurança a
quantos te fazem padecer e chorar.
As mãos ingratas ou infelizes, os corações enrijecidos e as
almas doentes que nos cercam constituem hoje a colheita de
nossa própria sementeira de ontem no terreno do destino.
Imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, restaurando-os
para o bem, porque somente assim alijaremos dos próprios
passos os espinheiros envenenados, que amontoamos,
imprevidentes, em nosso próprio caminho.
Quando estiveres sob o impacto de tribulações e de agravos,
não identifiques, dessa forma, por onde passes, a lâmina da
perversidade ou o ferrete da culpa, mas sim, a moléstia da
ignorância ou a chaga da própria dívida, para que, usando a

caridade, incessantemente, possas partir dos sofrimentos da
noite para as alegrias do grande Alvorecer.
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2ª Mini Feira do Livro de
Passo Fundo
A LEAX Livraria Espírita participou neste domingo, no Parque
da Gare, da 2ª Mini Feira do Livro de Passo Fundo. Uma tarde
repleta de livros com descontos e preços especiais, de
contação de histórias, momentos musicais, tabuleiro gigante de
xadrez e distruibuição de dezenas de obras espíritas.

O Consolador - Pergunta 21
Pode a Física oferecernos elementos para apreciar o plano divino da evolução?

Também aí podereis observar a profunda beleza das leis
universais.
Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria
cósmica no organismo do Universo.
Surgem as grandes massas das nebulosas e, em seguida, a
família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis
do equilíbrio, dentro da atração, no corpo infinito do cosmo.
O ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais
belos.
Sob a diretriz divina, a matéria produz a força, a força gera
o movimento, o movimento faz surgir o equilíbrio da atração e
a atração se transforma em amor, identificando-se todos os
planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no
Universo
pela sabedoria divina.

Pergunta 21
Livro: O Consolador
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier

Sejamos simples
Jesus as chamou para si, dizendo: deixai vir a mim as
criancinhas e não impeçais, pois delas é o reino de Deus.
Lucas 18:16

Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em
todas as frentes de atividade humana.
Um esforço acompanha outro, um objetivo mais aperfeiçoado
modifica os movimentos da criatura.
Vida após vida, geração à geração, a Humanidade caminha
recebendo luz e burilamento.
Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da
vida presente, como colheita próxima se deriva da sementeira
atual.
A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos
dias porvindouros, muito embora a fragilidade com se
caracteriza.
A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à
criança os traços de virgindade sentimental necessária ao
espírito para galgar os estágios superiores da evolução.
Eis, porque, o Senhor, com muita propriedade, elegeu na
infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do
ser na Vida Maior.
No período infantil encontramos as provas irrecusáveis de que
as almas possuem, no âmago de si mesmas, as condições

potenciais para a angelitude.
Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos,
na rota da madureza renunciando às expressões inferiores do
egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas
vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente.
No Reino de Deus ninguém cresce para a maldade.
Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo.
Observa, portanto, em ti, os sinais positivos que conservas da
infância, como índice de valores morais para a excursão, monte
acima.
Sê criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a
maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque
somente no amor puro encontraremos acesso à Eterna Sublimação
a que estamos destinados.
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"Vida e Morte – Dimensões de
uma mesma realidade"
“Vida e Morte – Dimensões de uma mesma realidade”, será o tema
do painel de Sérgio Lopes – orador, escritor espírita e médico

psiquiatra – no 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. De
03 a 05 de novembro de 2017, na PUC, em Porto Alegre.
Para informações e inscrições clique aqui.

Preserva a ti próprio
[…] Vai, e a partir de agora não peques mais.
João 8:11

A semente valiosa que não ajudas, pode perder-se.
A árvore tenra
destruição.
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A água que não distribuis, forma pântanos.
O fruto não aproveitado, apodrece.
A terra boa que não defendes, é asfixiada pela erva inútil.
A enxada que não utilizas, cria ferrugem.
As flores que não cultivas, nem sempre se repetem.
O amigo que não conservas, foge do teu caminho.
A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que
lhe dizem respeito,
não te beneficia o campo orgânico.
Assim também é a Graça Divina.
Se não guardas o favor do Alto, respeitando-o em ti mesmo, se
não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício
da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem
de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais.
Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência, na
solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade,
ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras
resultarão imprestáveis.
“Vai, e não peques mais.”
O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo.
O Médico Divino proporciona a cura, mas se não a conservamos,
dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as
consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a
invigilância.
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All About Essay Writers
Students who grasp the easy notion of a course but don’t
possess enough time and energy to compose an investigation
report or article can use a copywriting agency to acquire the
task done efficiently. When you have entered text in a
particular area, it will be likely to easily transfer it
change any of these aforementioned areas of it. There aren’t
any secrets here.
national honor society essays
In the event you really don’t, you could possibly do your
assignments on the improper factor. In the event that you want
to learn to create your analyzing more effective in order to
discover the tools you have to uncover your own best self
understanding fashion, you have arrive at the appropriate
location. With reference papers help, it’s relatively possible
that pupils will learn to meet deadlines.

The New Angle On Essay Writers Just
Released
How to Compose an Essay
Later on, once you receive the easy article format down pat,
your matter sentence wonat necessarily has certainly to
function as the very first sentence. You are unable to

anticipate any type of plagiarism from them. It’s vital to
compose article critiques from-scratch so as to grow
originality.

The Little-Known Secrets to Essay
Writers
Entering essay contests is among the various manners a
freelancer author could put in a significant sum of money to
your coffers or some additional intriguing prizes and you’ll
find lots of composing contests spread one of the many genres
to fairly share on the list of authors. It’s likely to also
find the support of a number of on-line essays which are
already published on a number of diverse websites. Effective
writers utilize various types of sentences to keep the reader
curious in exactly what they truly are looking at.
The Way to Find Yourself a College Essay ?
You can find students that have become articulate but are not
able to interpret that into paper. As a way to get fantastic
grades you have to be positive that you receive essays that
were structured depending on this writing manner advocated by
the instructor.
If you ‘re an adult and wish to raise your handwriting, it can
be accomplished. Once you anticipate a professional, you are
able to be certain you will acquire remarkable papers which is
tremendously valued. Once you start creating your article
you’ll have all advice you should make accurate immediate
quotes.
Thus, the aforementioned few ways will allow you to compose
high school vs. college essays thus be certain you comply with
along with. You have to list your analysis in a means which
makes article creating less difficult for you personally.
Truly being native lecturer is required for any makeup writer

inside of your service.
Only make an effort to obtain the fundamental idea determined
directly from the beginning and attempt for it through the
whole paper. Your funeral home needs to be able to supply you
using the obituary template which could satisfy the
instructions of this local paper, which you will be able to
alter to add your words and individual bits. After you publish
the purchase, we now start searching for the greatest writer
to finish your homework depending on your own requirements.
Like being a teacher having students that are masters in essay
writing is an integral target. After the inclination of
composing term papers and meeting deadlines is gained,
students may develop expert writing skills which may take them
a very extensive method. Knowledgeable writers are a few of
the top term papers authors.
You are given a record of one’s own essay and ask to develop
corrections if necessary. Now you will find specific words
that could be seen in just 1 dictionary and isn’t available in
another.

Ruthless Essay Writers Strategies
Exploited
The application procedure here is not effortless. Each of the
requests are produced out of individually for each and every
customer from the very start. While everybody wishes to make
as much money as you possibly can you have to charge what’s
well suited for the value of one’s services.

Essay Writers Explained
The Way to Write a Prosperous Website
Or you may compose a string of stories that are short. By

throwing your blog strategy to admissions you nonetheless have
a great chance of becoming detected nevertheless, you need to
become clear on your own suggestions and send types of one’s
perform. After you find your ideal writer one of these you are
going to have the ability to operate with this particular
person each time you employ Essayhave.com.

