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Editorial
Gratidão e Trabalho!
Refletindo sobre o ano que se inicia, nosso coração encheu-se de gratidão a Deus. Gratidão pela continuidade do programa reeducativo através da internação no mundo material quando tantos aguardam ansiosamente esta oportunidade. Gratidão pelo conhecimento do evangelho do Cristo e da doutrina espírita, quando tantos ainda jazem no frio e
escuro desconhecimento da luz celeste. Gratidão pelo equilíbrio que a oração e o estudo
desenvolvidos no Polo da Luz ofertam ao nosso espírito ainda tão carregado de reparações pendentes juntos a Lei Divina.
Ao mesmo tempo que nosso coração encheu-se de inquietação, muito recebemos de
Deus, do Cristo e da doutrina espírita. O que estamos dando? Abracemos a condição de
trabalhadores da última hora. Cristo nos propõe que se trabalharmos esta última hora
com todo nosso empenho, seremos dignos do salário do trabalho de boa vontade. Muitas são as tarefas, nós somos trabalhadores. Foi dito a Kardec que caso ele falhasse
outros assumiriam sua tarefa e a cumpririam. O trabalho será feito de qualquer forma.
Nós é que precisamos do trabalho. Nós é que precisamos do evangelho e da doutrina
espírita. Atendamos ao chamado do Cristo e trabalhemos.

“Motivos para chorar eu
tenho de sobra, como
qualquer pessoa, mas
eu não posso ficar sentado, esperando que alguém se compadeça e
venha me trazer um lenço... Não é isto o que a
Doutrina nos ensina.”
- Chico Xavier

Em nossa Casa, temos muitas tarefas precisando de trabalhadores. Evangelizar crianças
e os jovens plantando a semente do futuro. Confortar nossos irmãos mergulhados no
desequilíbrio, transmitindo-lhes energias regeneradoras através do passe e consolo pelo
atendimento e apoio fraternos, assim como fomos confortados e consolados. Espalhar a
luz do evangelho que cura e da doutrina espírita que esclarece para que nossos irmãos
também encontrem o caminho reto que conduz à casa do Pai. Arrumar e manter nossa
casa espírita em condições de receber todos os que nela adentrarem.
Neste informativo temos um artigo sobre o trabalho voluntário, leiam e aqueles que almejam, inscrevam-se.
Àqueles que já trabalham com tanta dedicação e amor, nosso agradecimento e incentivo
para que perseverem na seara do bem!
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Polo da Luz abre ao público em novo dia
O Polo da Luz, pela primeira vez em sua história, abrirá a Casa Espírita ao público em dois dias por semana. O novo dia será a
segunda-feira, tendo como atividades: Palestras, Passes, Biblioteca para retiradas de livros e Livraria para compra de Obras Espíritas.
Nas sextas-feiras, as atividades permanecem as mesmas: Palestras, Passes, Terapia Energética, Atendimento Fraterno, Biblioteca e
Livraria. A Casa estará aberta a partir das 19h e 15min, com início das Palestras às 20h.

Encerra mais uma turma do
Estudos da Mediunidade
Encerrou no dia 26 de janeiro a Segunda Turma do Curso: Estudos da Mediunidade, que é a sequência do Curso
Introdutório da Doutrina Espírita, que tem por objetivo: Evitar dificuldades e desenganos relativos ao desconhecimento do
assunto; Educar os Médiuns de forma correta e equilibrada; Orientar como desenvolver corretamente a mediunidade e
como produzir boas comunicações mediúnicas; Esclarecer como atender Espíritos necessitados de auxílio; Esclarecer
como neutralizar ações dos Espíritos moralmente inferiores e Entender como o Intercâmbio ajuda a nos desenvolver.
Os temas abordados e aprofundados foram:


O Centro Espírita,



Mediunidade e Oração,



Evangelização do Médium,



Desenvolvimento Mediúnico,



Ação dos Espíritos sobre a Matéria,



Comunicações Espirituais,



Psicografia,



Psicofonia,



O Médium Doutrinador,



O Médium de Sustentação e Apoio,



Mediunidade de Cura,



Reunião Mediúnica e Conclusão.

Seja um Voluntário
Para atingir seus objetivos institucionais e espirituais, o Polo da Luz conta com ampla equipe de trabalhadores voluntários. Atualmente, cerca de 40 trabalhadores voluntários atuam nas diversas áreas de atividades e programas espirituais, culturais
e assistenciais da entidade, oferecendo suporte técnico operacional, espiritual e o que têm de mais nobre -- seu tempo, seu talento e sua capacidade de trabalho. Para tanto, não recebem qualquer tipo de remuneração, direta ou indiretamente, que não
seja a satisfação em poder servir.
Graças aos voluntários a entidade consegue desenvolver inúmeras atividades e programas espirituais e assistenciais com
ótimos resultados.
Mas ainda assim o Polo da Luz precisa de mais Voluntários para as diversas áreas de Trabalho. Caso você ainda não
seja voluntário e esteja interessado, envie-nos um e-mail para polodaluz@ig.com.br.
Áreas com necessidades de Voluntários no Polo da Luz:


Departamento da Infância e Juventude.

Tarefas: auxiliar de recreação, auxiliar de evangelização e evangelizador(a).


Departamento de Comunicação.

Tarefas: recepcionista, auxiliar de biblioteca e auxiliar de livraria.


Departamento Doutrinário.

Tarefas: passista, palestrante, facilitador de cursos: introdutório, estudos da mediunidade e estudos das
obras básicas.


Para o Setor de Manutenção e Limpeza.

Tarefas: serviços de limpeza interna das instalações aos sábados, preparando a casa para as palestras
das segundas-feiras, com atividades organizadas via cronograma de participação periódica conforme a
quantidade de voluntários; serviços de manutenção da casa conforme cronograma mensal de atividades.


Setor de Apoio Fraterno.

Participar de grupo de estudos visando a preparação para futura atuação no apoio fraterno


Demais Departamentos e Setores.

Caso esteja interessado em outras tarefas, também aguardamos seu e-mail.

Crianças e Jovens na Casa Espírita
Joana de Angelis, através da psicografia de Divaldo Franco na obra ADOLESCÊNCIA E VIDA, nos diz que "o ser humano é essencialmente resultado da educação, carregando os fatores genéticos que o compõem como consequência das experiências anteriores, em reencarnações transatas. Modelá-lo sempre, tendo em vista um padrão de equilíbrio e de valor elevado, faculta-lhe o desenvolvimento dos valores que lhe dormem latentes e se ampliam, possibilitando a conquista da meta a que se
destina, que é a perfeição."
O Polo do Luz, através do DIJ - Departamento da Infância e Juventude vem, há anos, desenvolvendo o trabalho de Evangelização de crianças e jovens com o propósito de auxiliar na formação integral do ser, tendo como instrumentos para tal o amor,
o conhecimento e a disciplina, de maneira que sejam insculpidas no imo as lições que os acompanharão para sempre.
Neste início de ano letivo, estão sendo reestruturadas as equipes de trabalho, ampliando-as para melhor desenvolvimento
das atividades. O convite aos irmãos que se identificam com esta tarefa continua em aberto.

PREPARE-SE:

SEMINÁRIO 21 ANOS DO POLO DA LUZ
com palestrantes da Casa
em abril /2016

AGUARDE!

Eventos UME Erechim
O Polo da Luz indica e apoia os Eventos da União Municipal Espírita de Erechim. Participe!

O Estudo Reflexivo no Centro Espírita - Projeto Espiritizar

Estudantes e Trabalhadores do Polo da Luz, participem deste Evento. Serão abordadas importantes
informações e reflexões sobre o Centro Espírita.

“Espiritizar é a melhor maneira de sustentação, porque equilibra, dá estrutura e dá ao mesmo tempo
resistência para evitar a invasão das ideias negativas
e as agressões sutis da espiritualidade inferior. Pessoalmente, eu confio muito nesse Projeto.” (Divaldo
Pereira Franco)

Terceiro Módulo da Oficina sobre Mediunidade no Polo da Luz
A Oficina será ministrado pelo facilitador Sr. Alcione Tonial, no dia 30/04/2016, das
14h às 17h, na Associação Espiritual, Cultural e Assistencial Polo da Luz, com
endereço na Rua Geraldina Dinarte, nº 334, bairro Presidente Vargas, na cidade de
Erechim/RS.

Contamos com a presença de todos, certos de que
será uma grande oportunidade de aprendizado,
bem como de reunião fraterna, na contínua busca
de evolução.

Alcione Tonial - CRE 9 - FERGS

Apoio Fraterno Polo da Luz
Auxiliando almas a vencer a dependência química à luz do Espiritismo, trata-se de Grupo de autoajuda a dependentes
químicos e codependentes.
A dependência química – DQ é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, crônica, incurável e fatal.
Apresenta aspecto biopsicossocial e espiritual, sendo o braço espiritual o foco de maior interesse do grupo.
A drogadição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e física, em virtude dessas substâncias exercerem sua ação no cérebro, modificando seu funcionamento e alterando comportamentos, sendo por esse motivo
chamadas de drogas psicoativas.
O Apoio Fraterno é um grupo da Associação Espiritual, Cultural e Assistencial Polo da Luz, que se coloca à disposição
para capacitar interessados pela tarefa de auxiliar almas a vencer a dependência química.
Divulga o Evangelho no lar, a importância da prece, estuda o processo da obsessão e vampirismo na viciação.
As reuniões do Grupo acontecem aos domingos, às 18h, na Polo da Luz em Erechim. (polodaluz@ig.com.br)

Fale Conosco
Entre em contato para
conhecer nossos trabalhos.
POLO DA LUZ
Rua Geraldina Dinarte,
334 - Bairro: Presidente
Vargas - Erechim-RS
Facebook/polodaluz
polodaluz@ig.com.br

Domingos
Das 18h às 19h
Ler e Estudar Kardec para viver Jesus.

