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Esteja certo de que a FELICIDADE
de sua vida não pode vir de fora.
Você só poderá encontrar a
FELICIDADE quando souber fazê-la
nascer dentro de seu coração, quando
aprender a ajudar a todos
indistintamente, com suas ações,
suas palavras e seus pensamentos!!

"Faça o melhor
que puder...
Seja o melhor
que puder...
O resultado virá na
mesma proporção
de seu esforço!!"

EDITORIAL

Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PE

Faça parte do nosso informativo. Contamos com a sua participação
e colaboração!
ANIVERSARIANTES
DE AGOSTO / 2013

Já estão sendo vendidos os ingressos para o
Show Beneficente de "LÊDA DIAS ACÚSTICO E CONVIDADOS",

05 - Sandra Lyra

cuja bilheteria será revertida em prol da construção do
Lar Fraterno Mahatma Gandhi.

Lêda Dias acústico
e
convidados

Maciel Melo

SEMINÁRIO

Teatro da
UFPE

Glândula Pineal
e Sentimentos
Data: 08/09 | R$ 50,00
Hora: 9h30 às 16h

20h

Neneu Liberalquino Talis Ribeiro Sandra Belê

Lucas dos Prazeres André Vasconcelos

08 - Conceição Texeira

Santana

Luizinho Calixto

Cezzinha

19 de Setembro

R$ 30,00

*Levar um prato ou refrigerante/suco para almoço.
^

Palestrante: Androcles K. Lima

Participação dos artistas: MACIEL MELO, SANTANA,
CEZZINHA, SANDRA BELÊ, NENEU LIBERALQUINO,
TALIS RIBEIRO, ANDRÉ VASCONCELOS, LUCAS DOS
PRAZERES e LUIZINHO CALIXTO.

10 - Tereza Falcão
12 - Danilson Lins
13 - Júlio Machado
17 - Adriane Régis
29 - Mário França
29 - Beatriz Barros

Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PE

CALENDÁRIO MENSAL DO G. E. MAHATMA GANDHI
*Sujeito a alterações

Ingressos:
Passa Disco (Shopping Trindade)
Refazenda (Shopping Recife e Paço Alfândega)
GEMG (Rua Pinto Júnior, 121 | Prado | Recife-PE)
Teatro da UFPE | 19/Setembro | 20h | R$ 30,00

Informações: LÊDA DIAS | 81 9908.3650
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09 - Ísis Garcia

04

Mês

Domingo
do Mês:
Pintura
Mediúnica
e / ou
Seminário

Agosto

04

Todo Domingo: Todo Sábado:
Último
Domingo:
Campanha
SOPA e / ou
Visita
do Quilo
MUNGUNZÁ
Mirueira

25

04 11 18 25 03 10 17 24 31
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Sexta-Feira
do Mês:
Desenvolvimento
Mediúnico

02/30

Sábado: 3ª Sábado
1º
do Mês: Sábado
Confecção
do
Cestas Básica
Bazar
Mês:
Reunião
do GT

24

17

03
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SINAIS DE ALARME

EGOÍSMO
Herança evidente de nossa antiga animalidade, por toda parte, ainda vemos o egoísmo a repontar
em toda extensão do mundo...
O egoísmo!...
- Em família, é o exclusivismo do sangue.
- No lar, é o narcisismo doméstico.
- Na oficina de trabalho, é o despeito.
- Na propriedade transitória, é a ambição de posse desnecessária.
- Na cultura da inteligência, é a vaidade intelectual.
- Na ignorância, é a agressividade.
- Na riqueza amoedada, é o espírito de usura.
- Na pobreza, é a inveja destrutiva.
- Na madureza, é o azedume.
- Na mocidade, é a ingratidão.
- No ateísmo, é a impiedade.
- Na fé religiosa, é a intolerância.
- Na alegria, é o excesso.
- Na tristeza, é o isolamento.
- Nos fortes, é a tirania.
- Nos fracos, é a astúcia.
- Na afetividade, é o ciúme.
- Na dor, é o desespero.

recomendando-nos a prudência de amparar-nos no socorro da prece ou da luz do discernimento.

Fonte: Livro - “Ideal Espírita” | Edição FEB
Espírito: Scheilla | Médium: Francisco Cândido Xavier

ESPÍRITA, UM SER EM CONSTRUÇÃO...

No mimetismo que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras e qual o joio
que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já felicite, em forma de cólera e irritação,
desânimo e secura...
Se desejamos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender, cada dia, as
nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo, e, aprendendo a ceder de nós mesmos, entre a
humildade e o sacrifício, no bem de todos, conquistaremos com o Cristo a plenitude do amor que lhe
converteu a própria cruz em ressurreição para a Vida Eterna.

Fonte: Livro - Encontro de Paz
Pelo Espírito Emmanuel | Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
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Há dez sinais vermelhos, no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão:
- Quando entramos na faixa da impaciência;
- Quando acreditamos que a nossa dor é a maior;
- Quando passamos a ver ingratidão nos amigos;
- Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros;
- Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa;
- Quando reclamamos apreço e reconhecimento;
- Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo;
- Quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço;
- Quando pretendemos fugir de nós mesmos, através do álcool ou do entorpecente;
- Quando julgamos que o dever é apenas dos outros.
Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a Lei Divina está presente,

02

Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem.
Ensinar ao que erra, a viver sempre na Terra, sem fazer mal a ninguém.
É ter sempre por divisa, o amor que suaviza, o pranto, a dor, a aflição.
É fazer a caridade! É amparar a orfandade,livrando-a da perdição.
É crer em Deus e ter crença, na Sua bondade imensa.
É guardar sempre em mente, os conselhos de Jesus, e encaminhar toda a
gente, como esse facho de luz.
É perdoar a injúria, é suavizar a penúria, daquele que não tem pão.
É tornar-se complacente, e ao inimigo insolente, responder com o perdão.
É amar a Deus e nossa cruz, carregar, com Jesus, para que em nossa aflição, a
alma suba às alturas, embora o corpo em torturas, esteja rolando no chão.
É estimar os animais..., pois, embora irracionais, sentem dor e aflição.
E até o seu olhar, tem a expressão singular, de almas em formação.
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