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tem mil espinhos, com 

Jesus um espinho tem 
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Editorial 

A edificação da autoiluminação para o trabalho na 
Doutrina do Cristo 

Temos escutado e lido com frequência que o grande avanço do espiritis-

mo no Brasil, foi agraciado com a presença de grandes espíritos. No entanto, 

esse mesmos grandes espíritos, encarnados e desencarnados, têm nos infor-

mado  que, a partir de agora, o trabalho está em nossas mãos, de cada traba-

lhador da seara Espírita. 

Mas, para isso, é fundamental o estudo sério do Evangelho do Mestre 

Jesus e da Doutrina Espirita, aliado à reflexão madura e ao esforço vivencial. 

O estudo sério, a reflexão madura e o esforço vivencial dos ensinos espí-

ritas promovem conhecimento e experiência, cujo entendimento e compreensão 

levam a novo comportamento, que guarda em si nova maneira de pensar, de 

sentir e de agir. Eis aí a reforma das regras de bem proceder se instalando. 

Doutrina Espírita quer dizer Doutrina do Cristo. 

E a Doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os 

mundos. 

Nossa existência precisa ter sentido, significado e finalidade, estando em 

consonância com a finalidade divina, que é a nossa perfeição, felicidade e paz. 

Essa jornada iluminativa tem seu mapa nas lições no Espiritismo. 

Lemos, em O livro dos Espíritos ( item 919): Qual o meio prático mais efi-

caz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? 

“Um sábio da antiguidade vo-lo disse: Conhece-te a ti mesmo.” 

Tal lição reafirma que a autoiluminação não se trata de uma jornada pelas 

estradas do mundo, mas sim pelas estradas d’alma. 

Façamos, pois, sem mais demora, nossa viagem interior, rumo ao conti-

nente do eu, para alcançarmos o porto seguro e definitivo da autoiluminação, 

em nosso derradeiro reencontro com Deus, uma vez que Ele sempre esteve em 

nós (na consciência), centelha divina que somos, faltando apenas que nós nos 

reintegremos a Ele, em algum lugar no futuro, plenos de paz e felicidade. 

Participe dos Cursos e Estudos de aperfeiçoamento do Polo da Luz. 
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A União Municipal Espírita de Erechim e Região iniciou suas atividades anuais no dia 27/01, com a palestra "Jesus e os 
trabalhadores da última hora", ministrada pela expositora Sandra Munero, trabalhadora do Polo da Luz. O evento contou 
com a participação de mais de 300 pessoas, espíritas e simpatizantes da doutrina, que lotaram as dependências do Polo 

numa noite de muita luz e harmonia. 
A palestra versou sobre a necessidade de aproveitarmos nossa existência como oportunidade de evolução espiritual, 

uma vez que somos espíritos imortais e que estamos fadados à felicidade. Para tanto, é imprescindível que não  
desperdicemos a chance da reencarnação para nossa reforma íntima, independentemente de termos "acordado" cedo ou 

tarde, como muito bem nos mostra a parábola dos Trabalhadores da Última Hora, ensinada por nosso Mestre Jesus. 
Todos nós somos convidados diariamente a trabalhar na "Vinha do Senhor". Não nos é pedido grandes habilidades ou 
talentos. Apenas, que nos amemos uns aos outros. A forma que demonstramos este amor é através da Caridade para 

com o próximo. 
 
 
A seguir, algumas fotos do evento: 
 

 

 

 

 
Polo da Luz e a Primeira atividade da UME em 

2017 



A Educação Espírita Infanto-Juvenil, sua importância 

e finalidade 

A tarefa da educação é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora.  Quem instrui, 

oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa, cria os valores 

ético-culturais para uma vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza, liberta para a Vida feliz. 

Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se 

pode, realmente, aquilatar. 

A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem 

de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. 

“A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a 

qualidade da semente, teremos a colheita.” 

Se faz necessário lembrar que mais importante que o título religioso é a religiosidade. Destaque-se aqui a         

importância da Evangelização Espírita Infanto-Juvenil na formação da sociedade, pois os jovens da atualidade       

estarão chamados a exercer tarefas e atender a compromissos cujos resultados dependerão da formação que lhes seja 

dada, desde agora. 

Sendo a Doutrina Espírita a Mensagem restauradora do pensamento de Jesus Cristo em forma compatível com as 

conquistas do conhecimento moderno, acreditamos que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização 

espírita seja uma programação adequada para uma sociedade feliz e mais cristã. 

Portanto, Joanna de Ângelis diz que os pais, também na condição de orientadores, devem ter a preocupação de 

oferecer aos seus filhos, além dos meios para a manutenção da vida; de encaminhá-los na profissão que escolham,     

também, a preocupação maior de atendê-los com a melhor diretriz para uma vida digna e um porvir espiritual seguro, ou 

seja,  encaminhá-los às Escolas de Evangelização das Casas Espíritas, ou, do contrário, não estarão cumprindo com as 

suas obrigações. 

Já o evangelizador deve dar continuidade ao trabalho dos pais. Sua ação deve ser pautada nos princípios da 

fraternidade, do afeto e da fidelidade doutrinária, de modo a possibilitar às crianças e aos jovens momentos de           

aprendizado e de convívio direcionados ao conhecimento e à vivência dos ensinamentos de Jesus. 

Sensibilidade, coerência, empatia, responsabilidade, conhecimento, alegria e zelo são algumas das características 

do evangelizador, que deve valer-se da adequada e contínua preparação pedagógica e doutrinária. 

Evangelização espírita é Sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos Céus, 

que são os Bem-aventurados do Senhor, empenhados em Seu nome, pela transformação urgente da Terra,                              

em “mundo de regeneração” e paz. 

 

 

O homem será o que de sua infância se faça. 

 



Evangelização Polo da Luz 

Participe e Divulgue as Palestras Espíritas do Polo 

 

  O Polo da Luz tem a alegria de Convidá-lo  

para a palestra:  

EVANGELIZAÇÃO DAS CRIANÇAS E SUA IMPORTÂNCIA  

 

Pais tragam seus filhos para a Evangelização de crianças e 

jovens no Polo da Luz! 

Quartas Feiras: das 20h às 21h  |  Sábados: das 14h às 15h  

Ínício das atividades: 15 de Março 



Espaço Mediunidade 

Qual a importância da continuidade dos Estudos para o participante de Reunião Mediúnica 

Infelizmente, há pessoas que iniciam as atividades mediúnicas sem saber o por quê. Outros as frequentam 

durante algum tempo sem saber o que estão fazendo e permanecem desatentos ao que se passa ao seu redor. Uma 

parte dos que comparecem se dirige à atividade por curiosidade, gosta e fica. Outra parte, são as dores e os sofri-

mentos que a conduzem a buscar o socorro do Centro Espírita. Não há, de modo geral, motivos únicos para que as 

pessoas busquem a reunião mediúnica. Cada caso é um caso. Por outro lado, nem todas as Instituições Espíritas es-

tabelecem requisitos, procedimentos ou rotinas organizadas para o acesso ao grupo mediúnico, que requer, segura-

mente, um nível mínimo de conhecimento específico e preparo no assunto. 

O Irmão Jacob, no livro Voltei, faz referência a “ajudantes intermediários, pertencentes aos cursos 

preparatórios de Espiritualidade superior”. Se no mundo espiritual há cursos e aulas para preparar trabalhadores para 

tarefas diversas, não seria isso também conveniente para nós, os encarnados? 

Explica o instrutor Alexandre a André Luiz no livro Missionários da Luz, “...mas, quando é possível e útil, 

valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão tam-

bém para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para 

a espiritualidade... Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos; doutrinando, acabarão igualmente 

doutrinados.” 

Ou seja, o intercâmbio mediúnico visa também à orientação dos encarnados pelos exemplos que oferece 

das consequências da ignorância e do mal. 

O Polo da Luz tem como requisito ao ingresso às reuniões mediúnicas, a participação no Curso Introdutório 
da Doutrina Espírita, conhecimento básico e geral sobre o espiritismo, e após esse, o Curso Estudo da Mediunidade, 
abordando os desafios e possibilidades no trabalho mediúnico. Aos trabalhadores que não realizaram ainda o Curso 

Estudo da Mediunidade, fica aqui o convite para que participem.  

        Até a próxima edição. 

                               

Sugestão de Leitura: 

O livro trata de estudo substancial sobre a necessidade da vivência 

dos ensinos evangélicos nos atuais momentos da vida humana, assi-

nalados pelas importantes modificações por que passa a sociedade 

planetária. 

 

Conceitos e frases do Novo Testamento recebem comentários e    

interpretações à luz da Doutrina Espírita, adquirindo beleza e ação 

multiplicada.  

Em 58 capítulos, são desenvolvidos temas como: mocidade e        

trabalho; reencarnação e Evangelho; livre-arbítrio e perdão. Não há 

quem não retire ensinamentos confortadores e edificantes das lições 

que o autor nos oferece visando, sobretudo, a transformá-los em   

diretrizes para as nossas almas. 

Boa Leitura!! 



De onde vim? 

Para onde vou? 

O que é a morte? 

Existe reencarnação? 

Qual o sentido da vida? 

 

VENHA CONHECER O 

ESPIRITISMO! 

 

 

Honra ao Trabalho 

Trabalha e encontrarás o fio diamantino, 

Que te liga ao Senhor que nos guarda e governa,  

Ante cuja grandeza o mundo se prosterna,  

Buscando a solução da dor e do destino.  

Desde o fulcro solar ao fundo da caverna,  

Da beleza do herói ao verme pequenino,  

Tudo se agita e vibra, em cântico divino,  

Do trabalho imortal, brunindo a vida eterna! 

Tudo na imensidão é serviço opulento,  

Júbilo de ajudar, luta e contentamento,  

Desde a flor da montanha às trevas do granito.  

Trabalha e serve sempre, alheio à recompensa,  

Que o trabalho, por si, é a glória que condensa,  

O salário da Terra e a bênção do Infinito. 

 

Múcio Teixeira 



Sextas-feiras:                                    

- Palestras                                                                                              

- Passes                                                                                                    

- Atendimento Fraterno                                                                                

- Terapia Energética                                                                                         

- Biblioteca                                                                                              

- Livraria Espírita 

Fale Conosco 

Entre em contato para 

conhecer nossos traba-

lhos. 

POLO DA LUZ 

Rua Geraldina Dinarte, 

334 - Bairro: Presidente 

Vargas - Erechim-RS 

Facebook/polodaluz 

Instagram/polodaluz 

www.polodaluz.org.br 

polodaluz@polodaluz.org.br 

 Visite e divulgue o site do Polo da Luz                   
www.polodaluz.org.br 

 

Ler e Estudar Kardec para viver Jesus. 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Segundas-feiras:                                    

- Palestras                                                                                              

- Passes                                                                                                    

- Biblioteca                                                                                              

- Livraria Espírita 

Horário:                                                                                  

Aberto a partir das 19h e 15min                                       

Palestras às 20h 

  O Grupo de Apoio Fraterno do 
Polo da Luz tem por objetivo realizar um 
trabalho unindo a Doutrina Espírita à 
experiência dos grupos de autoajuda, 
auxiliando a libertar almas dos grilhões 
das diversas formas de dependência. 
 
 
 
 

Todas as segundas-feiras 
Horário: 19h30min às 20h30min 

Grupo de            

Apoio Fraterno      

Polo da Luz 


