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Editorial
Basta olhar ao nosso redor, em nosso roteiro quotidiano, e haveremos de perceber as
inúmeras oportunidades de esclarecer e consolar nossos irmãos que não tem a dádiva
de conhecer e vivenciar a luz divina trazida pelo Evangelho de Jesus. Mas, como auxiliar, se muitas vezes nós mesmos nos descobrimos vacilantes diante das dificuldades, e
enfraquecidos quando reconhecemos nossas falhas ao examinar nossa consciência?
A resposta é o trabalho no bem. Quanto mais aproveitamos nosso tempo na educação
própria e no trabalho útil em beneficio do próximo e da coletividade, mais somos fortalecidos no Senhor. Mais e mais a força e a luz espirituais advindas de nosso Pai Celestial
nos inunda o ser, preenche nossas lacunas e nos impulsiona na caminhada rumo às
esferas superiores.

“Cada pessoa é aquilo
que crê, fala o que gosta, retém o que procura,
ensina o que aprende,
tem o que dá e vale o
que faz .”
- Chico Xavier

Como seres em construção, sujeitos às dificuldades próprias de nosso grau evolutivo,
precisamos perdoar as imperfeições próprias e do próximo e avançar, sob pena de estacionarmos na ociosidade ao fixarmos nosso olhar nos problemas do passado, desperdiçando nosso futuro.
"Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço! Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste! Permite, Senhor, possamos
formar em nossa alma a convicção de que a Obra do Mundo te pertence, a fim de que a
vaidade não se insinue em nossos corações com aparências do bem!" André Luiz em Os
Mensageiros.

Nesta Edição:
Pag.2
 Festa do Dia da Criança Polo

da Luz

Abraços, paz e luz!

Pag.3
 Término Curso de Mediunida-

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Segundas-feiras:

Sextas-feiras:

- Palestras
- Passes
- Biblioteca
- Livraria Espírita

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

de
 Cursos em andamento no

Polo da Luz

Pag.4
 4° Congresso Gaúcho de

Dependência Química à Luz
da Espiritualidade

Pag.5
 Espaço Mediunidade
 Palestras Espíritas Polo da

Luz
Horário:
Aberto a partir das 19h e 15min
Palestras às 20h

Pag.6
 Visite e Divulgue o site do

Polo da Luz
 Apoio Fraterno Polo da Luz

Festa do Dia da Criança Polo da Luz
O Polo da Luz realizou a tradicional festa do Dia da Crianças no sábado, no dia 08/10/16, o evento tem caráter beneficente em prol
das crianças do bairro Presidente Vargas de Erechim, e é também uma homenagem a essa bela data, que tanto nos alegra.
As crianças participaram inicialmente de uma palestra de conscientização de valores morais e familiares. Após envolveram-se com os
evangelizadores e voluntários em jogos recreativos e educativos, cineminha para os pequenos até 6 anos, lanches salgados e doces
e ao término oraram com os tarefeiros e voluntários do Polo da Luz. Na saída, todos receberam brinquedos, jogos e livros.
O Polo da Luz agradece a todos os voluntários, empresas, entidades e pessoas que ajudaram a fazer este importante e lindo evento,
em prol da solidariedade e amor ao próximo.
Veja algumas fotos do Evento:

Término Curso Mediunidade
.”.. como a revelação é progressiva, a mediunidade desempenha e desempenhará, ainda, papel importante no processo evolutivo dos seres a caminho do autoconhecimento e do
conhecimento da Lei divina que rege a existência...” (Trabalho Mediúnico, 2014, p. 18).
Com o propósito da busca do autoconhecimento e conhecimento das Leis que regem o intercâmbio entre encarnados
e desencarnados, foi realizado o Curso de Mediunidade do
Polo da Luz, que encerrou no dia 11 de outubro. Várias
oportunidades de crescimento e novas amizades foram realizadas durante o período do Curso que iniciou do dia 12 de
julho.

Cursos em andamento no Polo da Luz

4° Congresso Gaúcho de Dependência Química
à Luz da Espiritualidade
O Polo da Luz e a AME - Santo Ângelo, promoveram o 4° Congresso Gaúcho de Dependência Química à Luz da Espiritualidade,
que foi realizado este ano em Erechim.
O Congresso foi dividido em duas partes: na primeira parte aconteceu a Capacitação para trabalhadores do Apoio Fraterno e na
segunda parte o Congresso, com palestras acerca da Dependência Química à Luz da Espiritualidade, aberto para o público em
geral.
O Congresso ofereceu uma visão interdisciplinar da problemática do abuso e da dependência de álcool e outras drogas, enfocando seus aspectos biológico,psicológico, social e, especialmente, sua correlação com a espiritualidade.
Com certeza alcançamos e sensibilizamos estudantes e profissionais das áreas da saúde, bem como oferecemos ao público em
geral subsídios científicos e práticos para incorporar a espiritualidade na prevenção e no tratamento desse grave e crescente
problema de saúde pública.
Confira abaixo algumas fotos do Evento.

“O bem que você faz hoje, pode ser esquecido amanhã. Faça mesmo assim.
Veja que no final das contas, é tudo entre você e Deus! Nunca foi entre você e
os outros”
Madre Tereza

Espaço Mediunidade
Que devemos buscar na mediunidade?
Como devemos considerar os médiuns?
Que nos podem oferecer o Espiritismo e o mediunismo?
Com o objetivo de responder a essas e outras perguntas acerca da mediunidade, demonstrar sua importância no autoconhecimento e no intercâmbio com a espiritualidade, o Polo da Luz criou este espaço que abordará esses assuntos a cada Informativo
de Luz publicado.
“...muitas criaturas, almas generosas e simples, ainda não sabem o que devem e podem buscar na mediunidade...” (Estudando a
Mediunidade, 2015, cap. 2, p. 19)
A mediunidade é “...faculdade inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo...”, como ensina o codificador do Espiritismo (O Livro dos Médiuns, 2008, cap. XIX, it. 159, p. 256).
A Mediunidade na definição de André Luiz, “revelação divina para renovação fundamental dos homens”.
Outro ponto importante, ...”não é a força mediúnica que distingue o indivíduo...” como bem lembra Emmanuel (Seara dos médiuns, 2008, p. 74-75):
O que difere, em cada pessoa, é o problema do rumo.
Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos.
Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções.
Não valem convicções que criam apenas palavras.
Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios.
A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento.
A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê.
Até a próxima edição.

Participe e Divulgue as Palestras Espíritas do Polo da Luz

Servicinhos
“Antes sede uns para com os outros benignos.” –
Paulo (EFÉSIOS, 4:32.)
Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades
nos serviços do mundo.
Aqui, é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância; além, é um
irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa.
A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador . ..
Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos,
um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um
fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa,

os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam à justa consideração.
Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas, diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos
os obséquios, grandes e pequenos?
Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo.
Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora e depois.
Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam.
Não menosprezes os servicinhos úteis.
Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência
humana.
Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Do site “Caminhos de Luz“.

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
Instagram/polodaluz
www.polodaluz.org.br
polodaluz@polodaluz.org.br

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

