
INFORMATIVO DE LUZ 

“Se o momento é de  

crise, não te perturbes,  

segue... Serve e ora, 

esperando que suceda o  

melhor. Queixas, gritos 

e mágoas são golpes 

em ti mesmo.             

Silencia e abençoa,                       

A VERDADE TEM VOZ” 

- Chico Xavier 

Pelo espírito Emmanuel 
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Editorial 
 Em certa passagem evangélica, quando Jesus e seus discípulos estavam em 

um barco e o vento aumentou de intensidade, os companheiros de Jesus ficaram 

apavorados diante de possibilidade de naufragarem.  

 A humanidade está vivenciando momentos de dificuldade. Crises econômicas, 

políticas, morais, guerras, insegurança, calamidades humanas e naturais saco-

dem nosso país e o todo o planeta, trazendo à tona nossa fraqueza, nossa pouca 

fé, como disse Jesus aos seus discípulos: “Homens de pouca fé”. A fé, nos dia de 

hoje, continua sendo escassa, então nos entregamos aos pensamentos negativos 

que nos rodeiam e passamos nós também a disseminá-los.  

 A nós, espíritas, foi dado conhecimento que outros não possuem. Sabemos 

que a Terra ainda é planeta de provas e expiações em via de se tornar planeta de 

regeneração. A situação que vivenciamos são as dores naturais deste processo 

de transformação. Devemos disseminar nossa fé na vida, que é para nós oportu-

nidade riquíssima de trabalho e evolução; na humanidade, que apesar dos percal-

ços, progride a passos largos comparativamente ao que era no passado; na espi-

ritualidade superior, que na figura de nosso governador espiritual Jesus, conduz-

nos rumo a um porvir iluminado e, principalmente, a Deus nosso pai que nos criou 

para felicidade e não para o sofrimento.  

 Elevemos nosso pensamento, oremos pelos que sofrem, divulguemos o bom 

ânimo e o otimismo, trabalhemos no limite de nossas forças para a elevação dos 

pensamentos e ações onde nos encontremos. Deste modo, estaremos colaboran-

do com a nossa evolução, dos que nos cercam e do planeta.  

Paz e luz a todos.  

Boletim Informativo do Polo da Luz 
Novembro/Dezembro de 2015 - 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPIRITUAL POLO DA LUZ 
Fundada em 03.04.93  

                      CNPJ: 92413384/0001.92  
   Rua Geraldina Dinarte, 334 - Erechim - RS 

NOSSOS HORÁRIOS:                                                                           
Sextas-feiras: a partir das 20:00h 

- Palestras                                                                                              

- Passes                                                                                                    

- Atendimento Fraterno                                                                                

- Terapia Energética                                                                                         

- Biblioteca                                                                                              

- Livraria Espírita 



Eventos do Polo da Luz para 2016 

Dentro da programação de eventos para 2016, destacamos os seguintes eventos a serem realizados pelo Polo da Luz e também com 

o apoio da Casa: 

 

SEMINÁRIO 21 ANOS DO POLO DA LUZ  

com palestrantes da Casa                                       

em abril /2016 

CONGRESSO ESTADUAL DE APOIO FRATERNO          
a ser realizado no Polo da Luz                                                    

em Outubro/2016 

PALESTRA O EVANGELHO A LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA 

com João Felício - FERGS                                                                       

no dia 19 de novembro de 2016 

Recesso de Natal de 
Ano Novo 

O Polo da Luz fará recesso de                       

Natal e Ano Novo de:                                                                      

21 de dezembro de 2015                              

à                                                                      

03 de janeiro de 2016. 

Trabalhos no Período de 
Férias 

Os trabalhos seguirão sua normalidade no 

período de férias, com o Coordenador do dia 

podendo eleger um Coordenador substituto 

caso assim desejar. 

Natal Solidário Polo da Luz 

Participe do Natal Solidário do Polo da Luz, faça sua doação, qualquer quantia em dinheiro que  

você puder, com a arrecadação a Casa comprará alimentos para a produção de 180 cestas                

básicas, que serão 

distribuídas às famí-

lias cadastradas do 

bairro Presidente 

Vargas.  



Polo da Luz lança seu web site 
  A comunidade do Polo da Luz e amigos podem a partir do dia 04 de dezembro conferir o seu web site. Um portal 

com objetivo de ser mais um canal de comunicação para seus membros e interessados na Doutrina Espírita,  trazer infor-

mações sobre o movimento espírita e atividades e eventos do Polo da Luz.  

  Poderá ser acompanhando através do endereço: www.polodaluz.combr. 

 

Polo da Luz cresce 
no Facebook 

 
  A página de mídia social no Facebook do Polo 

da Luz atinge a marca de 2.500 amigos, um importante 

canal de comunicação, para divulgação dos eventos e 

palestras do Polo da Luz e também de divulgações e 

mensagens espíritas. 

 

CONGRESSO ESTADUAL DE APOIO FRATERNO          
a ser realizado no Polo da Luz                                                    

em Outubro/2016 



Estruturação das Palestras espíritas do Polo da 
Luz e Crescimento de público  

 

 No ano de 2015 foi realizado pelo Departamento Doutrinário do Polo da Luz a estruturação das Palestras Espíitas. As pa-
lestras foram baseadas na série psicológica da Joanna de Angelis, através da psicografia de Divaldo Franco. Sendo trabalhado 
no 1º semestre a obra Jesus e Atualidades e no 2º Semestre O Homem Integral. Organização do cronograma de expositores e 
temas com grande antecedência, permitido estudo aprofundado por porte do expositor e divulgação antecipada para conheci-
mento do público.  
 
 A organização foi realizada com base no seguinte: 
 Envio de manual sobre exposição doutrinária espírita, instru-

ções gerais sobre as exposições; 
 Envio das obras e do cronograma aos expositores e 
 Reunião de avaliações das palestras. 
 

 

Cronograma de Palestras Polo da Luz 

RESUMO DOS ATENDIMENTOS EXTERNOS 

de 21/8 a 21/11 - 14 dias TOTAL Média 

Palestras e Passes 1615 115 

Recreação de Crianças durante as palestras 149 11 

Atendimento Fraterno 185 13 

Terapia Magnética 190 14 

Período que começou as medições. 

Estudo da Mediunidade 
- Estudo das obras do projeto Manuel Philomeno de  

Miranda; 
- Desenvolvimento do Manual de Prática Mediúnica 

baseado em pesquisa bibliográfica inclusive no pro-
jeto Manoel Philomeno de Miranda entre outros e 
nas práticas e conhecimentos dos trabalhadores do 
Polo da Luz; 

 
Curso de Estudo das Obras Básicas da Doutrina Espírita 

- Criação do curso de estudo das obras básicas da 
codificação espírita como seqüência do curso de 
mediunidade. 



Novos Cursos Complementares ao Estudo Intro-

dutório a Doutrina Espírita do Polo da Luz 

 O Polo da Luz iniciou este ano 2 novos cursos espíritas, com o objetivo de aprofundar e complementar os Estudos Introdutórios 

da Doutrina Espírita - EIDE, que é realizado todos os anos na Casa, o primeiro, realizado logo após o EIDE, o Estudo da Mediunida-

de, e o segundo, que é realizado após esse, que é o Curso de Estudo das Obras Básicas da Doutrina Espírita. 

Estudo da Mediunidade 
- Estudo das obras do projeto Manuel Philomeno de  

Miranda; 
- Desenvolvimento do Manual de Prática Mediúnica 

baseado em pesquisa bibliográfica inclusive no pro-
jeto Manoel Philomeno de Miranda entre outros e 
nas práticas e conhecimentos dos trabalhadores do 
Polo da Luz; 

 
Curso de Estudo das Obras Básicas da Doutrina Espírita 

- Criação do curso de estudo das obras básicas da 
codificação espírita como seqüência do curso de 
mediunidade. 

Evangelização Espírita do Polo da Luz 

Traga seu filho    

para Evangelização            

Espírita. 

Evangelizar é um  

ato de amor. 

Novas turmas 

em Março de 

2016. 

A partir de março de 2016 o Polo da Luz terá mais um dia de 

abertura da Casa para Palestras Públicas. Além das sextas 

feiras, também todas as segundas feiras. 



Fale Conosco 

Entre em contato para 

conhecer nossos traba-

lhos. 

POLO DA LUZ 

Rua Geraldina Dinarte, 

334 - Bairro: Presidente 

Vargas - Erechim-RS 

Facebook/polodaluz 

polodaluz@ig.com.br 

 

Apoio Fraterno Polo da Luz 
 

Ler e Estudar Kardec para viver Jesus. 

Auxiliando Almas a Vencer a                    
Dependência Química. 

 

DIVULGUE! 


