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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 sacodem 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 oportunidade riquíssima de trabalho e evolução; na humanidade, que apesar dos percalços, progride a passos largos comparativamente ao que era no passado; na espiritualidade superior, que na figura de nosso governador espiritual Jesus, conduznos rumo a um porvir iluminado e, principalmente, a Deus nosso pai que nos criou
para felicidade e não para o sofrimento.

“Nunca enganes a ninguém. A vida é grande
colaboradora e exímia
retribuidora. O que faças
aos outros, sempre retornará a ti.”
- Divaldo Pereira Franco
Pelo espírito Joanna de Ângelis

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 colaborando com a nossa evolução, dos que nos cercam e do planeta.
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Trabalhos Assistenciais no Polo da Luz
Grupo Marlene Piana
O Polo da Luz desenvolve há mais de 20 anos trabalhos assistenciais e de evangelização destinados à comunidade carente de Erechim, principalmente do Bairro Presidente Vargas. Os trabalhos são realizados todas as quintas-feiras,
das 14horas às 17horas.
Os trabalhos realizados são:

Oficinas de Pinturas

Busca e Organização de Alimentos doados
por Supermercados locais

Distribuição de doações para comunidade.

Oficinas de Tricô e Crochê

Organização de roupas e calçados doados

Evangelização de adultos das Oficinas.

Primeiro Encontro de Estudos e Intercâmbio de
Ideias do AECE - Serviços de Passes
No dia 31 de agosto de 2015, das 19h30min e término às 22 horas, os aplicadores de passes do Polo da Luz reuniram-se
para o primeiro encontro de estudos e intercambio de ideias relacionadas ao Atendimento Espiritual No Centro Espirita (AECE),
com foco no serviço de passes. Sob a coordenação do facilitador Ilvo Giesler, na presença da coordenadora do AECE - Siloé
Bernardi, diversos foram os tópicos abordados, destacando-se:


Os requisitos e características do bom aplicador
de passes; (trabalho de pesquisa efetuada pelo
facilitador- llvoGiesler)



Conduta na aplicação do passe; (vídeo)



A sequência de atos para a correta aplicação do
passe; (vídeo “Terapia pelo passe” – projeto Manoel Philomeno de Miranda - Califórnia)



Vídeo com Divaldo Franco explicando e aplicando
um passe padrão, cujo tempo de duração sugeriu
ser cerca de dois minutos.

Após as apresentações, os aplicadores teceram considerações a respeito dos trabalhos da Casa, visando melhorias no atendimento.
Estiveram presentes: Celso Dalla Rosa; Luis Carlos
Costa; Eliane Bortolini; Carmélia Dal Moro; IlvoGiesler;
Siloé Bernardi; Carlos Alberto Predebom; Luis A. Torres;
Raquel Torres; Rosane Scolari; Marilene Javornik; Teresinha Henrique; Maria Cristina S. Medeiros e Paulo Roberto
da Silva Medeiros.

Cronograma de Palestras Polo da Luz
Após o término, com muito sucesso, das Exposições com base no livro da série psicológica de Joanna de Ângelis, Jesus e
Atualidades, a partir de Julho de 2015 foi dado continuidade à série psicológica, agora com base no livro O Homem Integral, e
uma vez por mês também será abordado tema sobre datas comemorativas, sempre com o enfoque de “Esclarecer e Consolar”.

Trabalhos
Voluntários
Venha conhecer todos os trabalhos
que a Casa oferece, vivenciando o
amor, a fraternidade e criando laços
afetivos.
O Polo da Luz precisa de voluntários
para Evangelização Infantil e nas
áreas de Divulgação e Comunicação
da Casa.

Estudos da Doutrina Espírita
O Polo da Luz iniciou este ano 2 Turmas de Estudos Espíritas e foram concluídos no
dia 08 de outubro.
Uma Turma concluiu o curso de Introdutório na Doutrina Espírita e na sequencia iniciará o Curso de Mediunidade. A outra Turma concluiu o curso de Mediunidade, seguindo
seus estudos no aprofundamentos nas Obras Básicas do Espiritismo.
Parabéns a todos os participantes e orientadores dos Cursos.

Interessados entrar em contato com a
Direção do Polo, ou através do e-mail:
poloda-luz@ig.com.br

Turma 1 de 2015

EVENTOS

Turma 2 de 2015

Apoio Fraterno Polo da Luz

Fale Conosco
Entre em contato para
conhecer nossos trabalhos.

Auxiliando
Almas a
Vencer a
Dependência
Química.
DIVULGUE!

Ler e Estudar Kardec para viver Jesus.
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