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Editorial

“Amar é:
Prudência; não medo.

Jesus nos disse "As minhas ovelhas escutam a minha voz". Mas como podemos escutar Jesus se estamos mergulhados na agitação, no barulho, se nos falta a paz?
Necessitamos orar para que Deus nos fortaleça, nos ilumine. Precisamos nos conectar
com Ele, cuja voz ressoa em nosso íntimo. Para tanto, é necessário que aprendamos a
silenciar nossa mente para poder escutar nosso coração.

Vigilância; não agressividade paranoica.
Atenção; não tensão e
esquiva.

Nossa casa espírita é cuidadosamente preparada no plano espiritual pela Mentoria para a realização dos trabalhos mediúnicos. No plano físico, devemos nos harmonizar
com o plano superior, com a psicosfera por eles preparada. Para isto, é fundamental
cultivarmos o silêncio e a elevação dos pensamentos, desde o momento em que iniciamos nosso trajeto rumo ao centro espírita. Assim, facilitaremos nossa conexão com
Deus e com seus obreiros.
Não podemos ser elementos de desarmonia transferindo nossas inquietações e
desequilíbrios ao ambiente da casa de caridade onde trabalhamos. Desarmonizados,
dificultamos o socorro a nossos irmãos dos planos espiritual e físico. Também repelimos
o auxílio que nos é destinado por Deus, mas que por não estarmos na posição de receptores equilibrados, acabamos por afastar.

Autoproteção; não preparação para o ataque.
Cuidado; não controle
neurótico.
Amar-se; não Armar-se.”
- Alberto Almeida

Paz e luz a todos.
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Cursos Polo da Luz - 2016
“O mal que me fazem não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mau.”
Joanna de Angelis/Divaldo P. Franco
Conforme ensina Joanna de Angelis, “todos os conteúdos psíquicos que não podem ser apreendidos e catalogados pela consciência
lúcida compõem o subconsciente. Inúmeros deles permanecem na condição de recalques que, não obstante, liberam-se em condições especiais. É uma parte do subconsciente responsável pela memória, pela vida psíquica e sentimental, que elabora os padrões
do comportamento social e moral.” Joanna de Angelis - Autodescobrimento Uma Busca Interior – Divaldo P. Franco
Conforme a Veneranda, o homem, herdeiro de si mesmo, através do hábito, criou “mapas mentais” inadequados, que lhe servem de
roteiro para o comportamento atual. Seu agir obedece invariavelmente a um padrão pré estabelecido.
Desta forma, a dificuldade
na mudança de um comportamento, e o inevitável fracasso, está no fato de que
nós sempre nos concentramos no comportamento e
não no que está por detrás
desse comportamento, as
convicções que o justificam.
As pessoas cuidam da pele,
cortam o cabelo, compram
roupas, fazem regime e perdem alguns quilos, conhecem história e o mapa mundial, mas quase nada investem no processo de autoconhecimento. Portanto, por se
desconhecer, buscam fora
aquilo que está dentro!
Por isso, todo esforço que o
homem faz para mudar o
mundo, é o esforço que faz
para mudar a si mesmo. É o
homem que faz o mundo e o
faz à sua imagem e semelhança!
O Polo da Luz, neste ano,
oferece aos interessados
inúmeras possibilidades
de ampliação da sua base
de conhecimento. São
cursos visando qualificar
o homem para viver sua
humanidade, assumindo
conscientemente as rédeas da sua existência,
fazendo escolhas lúcidas
conectadas a um sentido
existencial de recompensas a longo prazo, habilitando-o, por efeito, a espiritualizar-se, a auto iluminar-se.
Veja na próxima pagina detalhes dos cursos.

1º Seminário Anual Polo da Luz
Com grande alegria foi realizado, no dia 30 de
abril, o 1º seminário anual do Polo da Luz. Este Seminário será realizado no mês de abril de cada ano
em comemoração ao aniversário da fundação da
Associação Espiritual, Cultural e Assistencial Polo da
Luz que ocorreu no dia 03 de abril de 1993, completando este ano 23 anos.
O tema deste primeiro Seminário foi a proposta trazida da alta espiritualidade por Joanna de Ângelis, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, para o Centro Espírita: Qualificar, Humanizar e
Espiritizar. O objetivo da proposta é auxiliar o movimento espírita a cumprir sua missão de estudar e
divulgar o evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita, afim de esclarecer e consolar uma humanidade sedenta de amor e luz.
Em comemoração ao aniversário do Polo da Luz, o Seminário teve início com a apresentação do histórico desta Casa,
bem como de seus fundadores. O Evento encerrou com uma confraternização, marcado por muita emoção.

Mensagem destinada aos Caravaneiros
Mensagem recebida em Pedro Leopoldo (MG), em sessão no Centro Espírita Luís Gonzaga, a 11 de dezembro de
1950, por intermédio de Francisco Cândido Xavier e destinada aos Caravaneiros presentes.
Meus amigos, muita paz.
Jesus é o centro divino da verdade e do amor, em torno do qual
gravitamos e progredimos.
Por se guardarem leais em torno dele, unidos, não só nas plataformas verbalísticas, mas também na fraternidade real e no espírito de
sacrifício, os cristãos da epopeia evangélica inicial sofreram, lutaram e
amaram, durante trezentos anos, esperando a renovação do mundo.
Hoje, o espetáculo é diferente. Não mais tronos de tirania na governança dos povos, e não mais os circos de lama e sangue, exigindo a
renúncia extrema nas angústias da sombra e da morte, mas, prevalecem
dentro de nós, as forças escuras da perturbação e da desordem, reclamando o exercício de toda a nossa capacidade de trabalho restaurador
do mundo de nós mesmos.
Há uma terra diferente, aguardando-nos os corações e as mãos
na restauração da Vida. E o Espiritismo Cristão, pelos espiritistas, é a
Luz que deve resplandecer para os tempos novos.
Daí, o imperativo de nossa unificação nos alicerces do serviço.
Claro que a sintonia absoluta de todas as interpretações doutrinárias num foco único de visão e realização é impraticável e, por
agora, impossível. Cada criatura contempla a natureza e o horizonte do ângulo em que se coloca. O semeador do vale não verá
o mesmo jogo de luz no céu, suscetível de ser identificado pelo observador do firmamento situado no monte.
Que os trabalhadores do bem sejam honrados na posição digna em que se colocam. O jovem é irmão do mais velho, e
aquele que ampara o alienado é companheiro do missionário que escreve um texto consolador. A Doutrina Redentora dos Espíritos é um edifício divino na Terra, o servidor, que traça paisagem simbólica e sublime no altar mais íntimo desse domicílio sagrado
de fé, não pode ironizar o cooperador que empunha a picareta, nas bases da casa para sustentar-lhe a higiene, a segurança e a
beleza, muitas vezes, com suor e lágrimas.
Cultuemos, acima de tudo, a solidariedade legítima. Nossa união portanto, há de começar na luz da boa vontade.
Guardemos boa vontade uns para com outros, aprendendo e servindo com o senhor, e felicitando aos companheiros que
se confiaram à tarefa sublime da confraternização, usando o próprio esforço.
Rogo ao Divino Mestre nos fortaleza e ajude a todos nós.
Emmanuel

Seminário promovido pela UME Erechim
será realizado no Polo da Luz
"Todas as ciências são unânimes ao destacar a importância da infância e
da família.
O que se pode saber a mais, quando se percebe como Espírito imortal? "
Com o objetivo de destacar ainda mais a relevância do assunto, a UME
Erechim promove e convida para o Seminário: A importância da Infância e da
Família na educação do Espírito.

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

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

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

