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Boletim Informativo do Polo da Luz

Editorial
Irmãos de caminhada espírita, é com grande felicidade e humildade, que trazemos o nosso primeiro boletim informativo. “Informativo de Luz”. Tendo como
objetivo levar aos trabalhadores, frequentadores e amigos do Pólo da Luz, a divulgação da nossa querida Doutrina Espírita, bem como a comunicação de ações e
eventos em nossa região e de nossa casa.

“Sei o que devo ser e
ainda não sou, mas ren-

Esperamos que gostem deste trabalho e que possa contribuir para a divulgação
da nossa Doutrina de paz e amor.

do graças a Deus por

A direção do Pólo convida a todos os trabalhadores para se integrarem ao projeto
de estruturação dos departamentos visando a melhoria dos trabalhos com maior
planejamento, estruturação, acompanhamento e avaliação para que como casa
espírita encarregada da divulgação do evangelho e auxílio na evolução espiritual
possamos frutificar em conformidade com nossos desejos e compromissos no
bem e no amor.

estar trabalhando, em-

Oportunizando que todos os trabalhadores possam contribuir com seus talentos
para o bem comum e que a casa posso oferecer ferramentas adequadas a exercício do estudo e da caridade, estaremos no mês de Fevereiro distribuindo um
questionário para recolhimento de sugestões de melhorias, indicação de cursos
de aprimoramento e inscrição para novos trabalhos que serão colocados a disposição.

ser o que devo ser.”

bora lentamente, por
dentro de mim próprio,
para chegar, um dia, a

- Chico Xavier

Desejamos a todos um bom trabalho no ano de 2015, Paz e Luz.
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Sextas-feiras: a partir das 20:00h

- Palestras
- Passes
- Atendimento Fraterno
- Terapia Energética
- Biblioteca
- Livraria Espírita

 Livraria Espírita
 Palestras
 Evangelização Infanto-Juvenil

Pag.3





Cursos
Reunião UME
Pensamento
Ação de Paz

Pag.4
 Eventos

Pag.5
 Cronograma de Palestras
 Apoio Fraterno Pólo da Luz

Livraria do
Pólo da Luz
É com imensa alegria que informamos a todos que o Pólo da Luz
dispõe de uma Livraria Espírita,
com obras básicas a obras de
grande importâncias e ensinamentos, psicografadas e escritas por
iluminados autores e escritores.
Trata-se de um projeto que começou no ano passado com a Gestão
2013/2014 do Pólo.

Livraria Espírita Pólo da Luz

É uma Livraria para todos, trabalhadores e frequentadores do Pólo
da Luz.
Divulguem e confiram!

PALESTRAS
“O Centro Espírita, como escola que deve ser, cumprirá essa sua finalidade quando norteado por um programa de educação espiritual, cujo conteúdo sejam as
pérolas do Evangelho do Mestre Jesus, clarificadas pela luz dos ensinamentos
dos Espíritos Superiores.” Giseti Marques

“O livro é um amigo sincero, bemvindo tanto nos dias felizes quanto
nos dias ruins. Referimo-nos ao
livro sério, útil, que instrui, consola, anima...” (Leon Denis - Depois
da Morte, Cap. LIII).

“Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda.” A Dimensão da Fala
e a Palestra Espírita – Waldehir B. de Almeida – Casa Editora O Clarim.
Pensando nisso, está sendo estruturado um roteiro de Palestras, com base numa
sequencia da Série Psicológica de Joana de Angelis, psicografado por Divaldo
Franco.

EVANGELIZAÇÃO INFANTO JUVENIL
Por que evangelizar?
“Quem evangeliza, liberta para a vida feliz”. Amélia Rodriguez.
“...a tarefa da Evangelização Espírita Infanto-Juvenil é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas Instituições Espíritas, na
sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem”.
(Xavier, Francisco Cândido, Estante da Vida, FEB ).
Neste ano iniciaremos um novo trabalho para o publico externo, além do
já realizado para os filhos dos “Polistas”. Todos serão convidados a inscreverem suas crianças para receber o conhecimentos do Evangelho,
com base nos preceitos e ensinamentos espírita.
Será realizado um Encontro Infanto-Juvenil do Pólo, para divulgarmos os trabalhos e reunirmos crianças e jovens, tornando-se
o “ponta pé” inicial da evangelização do Pólo da Luz no ano de 2015.
Estamos também precisando de trabalhadores para este departamento, caso tenha interesse em ajudar, venha falar conosco.

Cursos

Reunião UME

Com o intuito de aprimoramento dos

O Polo da Luz, esteve presente, através de sua diretoria, na abertura dos Tra-

trabalhadores da casa e desenvolvi-

balhos do ano de 2015 da UME (União Municipal Espírita - Erechim), nela foi

mento de novos trabalhadores, está

informada a atual Equipe Diretiva 2015/2016 e apresentado o Plano de Ativida-

programado Capacitação para a área

des.

de AECE (Atendimento Espiritual no
Centro Espírita).
Data: 28/03/2105 - das 14 as 17hs.
A apresentação da Sistematização do
AECE, será de 3 horas com um intervalo, para explanação geral dos cinco
fundamentos: Recepção, Atendimento
Fraterno, Explanação do Evangelho a
Luz da Doutrina Espírita, Irradiação e
Passe.
Expositor: Jeronimo Reves - UME.

PENSAMENTO
Diz o preguiçoso: "amanhã farei".
Exclama o fraco: "amanhã, terei forças".
Assevera o delinqüente: "amanhã,
regenero-me".
É imperioso reconhecer, porém, que
a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou, ainda, em verdade,
a noção real do tempo.
Quem não aproveita a bênção do
dia, vive
distante da glória do século.

Emmanuel - Chico Xavier

Ação de Paz
No teu círculo de amigos não faltam aqueles que cultivam a violência, a arrogância, o espírito perturbador...
Barulhentos, irrequietos, gostam de promover desordens, sempre armados
contra tudo e todos.
Cuidado com eles!
Aconselham a anarquia, estimulam as arruaças, encorajam a malquerença.
Não te inspires na sua poluição mental, responsável pelo seu comportamento
alienado.
Trata-os com gentileza, no entanto, poupa-te à sua convivência malfazeja.
Eles são cansativos pela instabilidade e exaurem aqueles que os cercam, em
razão da agressividade em que se debatem.
Há quem aconselhe revide a qualquer ofensa; reproche a toda insinuação; respostas ácidas às provocações...
O fogo não se acaba, quando se lhe atira combustível.
Assim também acontece com o mal.
A única alternativa é a que decorre da ação do bem, que apaga as labaredas
da violência e estabelece a paz na qual o progresso se firma.
És instrumento da vida, para a tua e a felicidade geral.
Esparze alegria, sem fomentar o pandemônio.
Irradia dignidade, sem carantonha ou simulação sisuda.
Favorece a paz, sem pieguismo ou receio da perturbação.
Tua realidade íntima, tua forma de vida pessoal.
Vive em paz, e apazigua todos quantos se acerquem de ti.
Joana de Ângelis
Psicografia de Divaldo Pereira Franco
Em 28.12.2010

EVENTOS

PRÓXIMOS EVENTOS
ABRIL - Dias 08 a 12: Feira Municipal do Livro - Participação da UME.
JUNHO - Data a Definir - Palestra Espírita - com João Felício - Tema a definir.
JULHO - Dia 02: Seminário Lítero Musical: Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho - com Haroldo Dutra Dias Local e Horário a definir.

Apoio Fraterno Pólo da Luz

Fale Conosco
Entre em contato para
conhecer nossos trabalhos.

Auxiliando
Almas a
Vencer a
Dependência
Química.
DIVULGUE!

Ler e Estudar Kardec para viver Jesus.
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