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Relações Humanas No Centro Espírita
Xerxes Pessoa de Luna
Na dinâmica de funcionamento de uma Instituição Espírita, um dos elementos fundamentais a ser considerado
é, indubitavelmente, o relacionamento humano
interpessoal de seus integrantes, pois sendo a Casa
Espírita um ambiente de paz, fraternidade, concórdia e
amor, está a exigir de todos nós uma postura
comportamental compatível com estes requisitos, a fim
de que suas finalidades junto à criatura humana não
venham a ser comprometidas por qualquer tipo de
desarmonia.
A ausência de testemunho, neste sentido, poderá
abalar a unidade da Instituição, além de enfraquecer a
ação transformadora espírita desenvolvida pela Casa;
daí devermos envidar todos os esforços no sentido de
que nossa convivência com os companheiros de jornada se faça sempre de forma saudável, pois é inconcebível que, por questões de ordem pessoal, muitas vezes
motivadas pelo orgulho e a vaidade, comprometamos
os bons serviços prestados pela Casa junto a nossos
irmãos encarnados e desencarnados.
Sabemos que todos os trabalhadores de um Centro
Espírita são criaturas animadas do desejo comum de
bem servir à causa do Cristo à luz dos preceitos
espíritas, entretanto, também é sabido que cada um traz
consigo suas realidades e experiências individuais e isto,
por vezes, constitui motivo de discordância no grupo de
trabalho.
Todavia, na qualidade de espíritas, deveremos estar atentos para o fato de sermos cada um de nós seres em
diferentes faixas evolutivas e que estas diferenças são
situações naturais que não devem servir de pretexto para
nos separar e sim para nos unir em nossos propósitos
de crescimento individual e coletivo, na medida em que
nos auxiliamos uns aos outros.
Neste sentido, o exercício da paciência, da humildade,
do respeito aos sentimentos alheios, do controle emocional, da cortesia, da disciplina e de tantos outros valores
nobres da alma humana se faz imperativo.

É muito natural que num grupo de trabalho as pessoas discordem, contudo, essas discordâncias devem
contribuir para o crescimento do grupo e não para
seu esfacelamento. Se assim agirmos aboliremos de
uma vez por todas, nessas ocasiões, as figuras dos
vencidos, dos vencedores e dos melindres, pois que
prevalecerá o bom senso, a unidade da Casa e a
coerência doutrinária.
Nos momentos em que os conflitos se fizerem
inevitáveis, mantenhamos a serenidade, a ética e o
respeito humano, buscando sempre, no diálogo, o
entendimento, a concórdia e, acima de tudo,
mantenhamo-nos fiéis à causa e à Casa que nos
acolhe, preservando-as sempre de quaisquer danos.
Atentemos para o conselho do apóstolo Paulo
(Efésios, 4:1-3):
"Exorto-vos a que leveis uma vida digna da vocação
a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros na
caridade. Esforçai-vos por preservar a unidade do
Espírito no vínculo da Paz."
Urge que nós, espíritas, paremos e reflitamos acerca
da forma de nos relacionarmos uns com os outros
em nossas Instituições. Não nos esqueçamos de que
a reforma cristã do homem é a grande meta espírita.
Fazê-lo feliz, justo, fraterno, amoroso e bom consigo
mesmo e com seu semelhante é o objetivo de toda
Casa Espírita; daí devermos envidar todos os esforços no sentido de que em nossas searas de trabalho
o clima de convivência humana esteja sempre em
consonância com tão nobres propósitos doutrinários
a fim de que Nosso Senhor Jesus Cristo, ao chegar,
encontre a obra pronta.
(Extraído de:
http://fems.org.br/Registro.aspx?id=20120623110451&Tipo=artigos)
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AGENDA JUNHO/2016

NOTÍCIAS

18/06 - Sábado - CFE Conselho Federativo Estadual
em Lages.
25/06 – Sábado – EMONESC – Encontro de Monitores
do Estudo Sistematizado, em São José.

EMONESC 2016

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União receberão
no mês de Junho o livro "Os Senhores do Mundo", de
Hermínio C. Miranda.
Interessados em aderir ao Clube podem
procurar os representantes abaixo
relacionados:
Sociedade Espírita André Luiz em
Concórdia - SC.
Centro Espírita Casa do Caminho em
Concórdia - SC.
Centro Espírita Pioneiro da Luz em
Piratuba - SC.
Centro Espírita Amor e Fé em Itá - SC.
Centro Espírita Chico Xavier em Seara – SC.

Acontecerá em São José, o Encontro dos Monitores
de Estudo Sistematizado de SC deste ano, com o tema
“Kardec – O método”, a metodologia usada pelo
Codificador, aplicada ao estudo de Obras Básicas.
a) Objetivo Geral
• Oportunizar aos Monitores de Estudos Espíritas do
Estado de SC e participantes do EMONESC 2016 em
geral o debate e a reflexão acerca do estudo de obras
básicas, utilizando a metodologia usada por Allan
Kardec.
b) Objetivos Específicos
• Motivar para o estudo e conhecimento das Obras
Básicas;
• Proporcionar a formação continuada dos participantes envolvidos na tarefa da monitoria de estudos na
casa espírita;
• Oferecer momentos e espaços para troca de experiências entre os participantes.
Data: 25 de junho de 2016 – sábado
Horário: das 08:00 às 18:30 horas
Local: SOC.ESP. TEREZA DE JESUS, na Avenida Irineu
Bornhausen, 119 – Campinas - São José – SC
Período de inscrição:
As inscrições serão aceitas de 20/04/2015 até o dia
22/06/2015
Valor da Inscrição: R$ 35,00
Inscrições e mais informações em http://fec.org.br/
index.php/biografias/item/780-emonesc-2016
AO LEVANTAR-SE
Agradeça a Deus a bênção da vida, pela manhã.
Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo, por alguns momentos,
antes de retomar as próprias atividades.
Levante-se com calma.
Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza,
reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto
não auxiliam em tempo algum.
Guarde para com tudo e para com todos a disposição
de cooperar para o bem.
Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembrese de que é preciso abençoar a vida para que a vida
nos abençoe.
Espírito: ANDRÉ LUIZ - Médium: Francisco Cândido Xavier
/ Livro: “Sinal Verde” - Edição C.E.U.
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ATIVIDADES SEAL

LIVRARIA SEAL

Segunda-Feira
14horas - Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo
e Irradiação.
14horas - Atendimento a Gestantes e Bazar
18h30m – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
19h30m – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE

EDIÇÃO
BOLSO

Quarta-feira
19h30m - Atendimento Fraterno, Livraria e Biblioteca
19h30m - Evangelização infantojuvenil
20horas - Palestra pública e aplicação de passes

10x15 cm
R$ 15,00

Sábado
09horas - Evangelização infantojuvenil em Nova Brasília.
13h30m – Juventude espírita
17horas - Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo
18h30m - Atendimento Fraterno, Livraria e Biblioteca
19horas - Palestra pública e aplicação de passes

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS
Questão 178) - Podem os Espíritos encarnar em um
mundo relativamente inferior a outro onde já viveram?
“Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem
o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações
de tal existência, por lhes proporcionar meio de se
adiantarem.”
a) - Mas, não pode dar-se também por expiação?
Não pode Deus degredar para mundos inferiores
Espíritos rebeldes?
“Os Espíritos podem conservar-se estacionários, mas não
retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição
deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no
meio conveniente à sua natureza, as existências
mal-empregadas.”
b) - Quais os que têm de recomeçar a mesma existência?
“Os que faliram em suas missões ou em suas provas.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

Integram esta coleção os livros Caminho,
verdade e vida; Pão nosso; Vinha de luz; Fonte
viva e Ceifa de luz, todos eles da autoria espiritual de Emmanuel, pela mediunidade de
Francisco Cândido Xavier. Neles, o autor
comenta ensinamentos do Evangelho de
forma original e atraente, ensinando-nos não
apenas a compreender a doutrina cristã, mas
a praticá-la em todos os momentos da vida.
Na Livraria da SEAL, ou faça sua reserva pelo e-mail:
seal@seal.org.br, promoção válida para a quantidade em estoque.

A SEAL procura colaboradores:
Se você quer auxiliar, torne-se um
associado ou colaborador.
Procure a Secretaria da Casa. Informe-se.
Faça sua inscrição e, a partir de 10 reais mensais, colabore com a divulgação da Doutrina
Espírita e a manutenção da instituição.

CALENDÁRIO DE PALESTRAS
DATA

PALESTRANTE

01/06 - Qua
04/06 - Sáb
08/06 - Qua
11/06 - Sáb
15/06 - Qua
18/06 - Sáb
22/06 - Qua
25/06 - Sáb
29/06 - Qua

Thiago M. Saliba
Daniele Gava
Joaquim P. Bicca
Joaquim P. Bicca
Amber Port ( Biba )
Patrícia Caires
Dóres Anton
Wagner Casagrande
Roseli Salete Mior

TEMA

A gratidão
Porta estreita
Um desafio chamado família
O céu e o inferno
Porventura sou eu, Senhor?
Quando o pouco é muito
Viver é a melhor opção
O argueiro e a trave no olho
Conhecendo Joanna de Ângelis

Palestra Pública - Segunda: 14 horas e após aplicação de passe.
Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo – Sábado 17 horas.
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Eterno namoro

Uma das causas apontadas para as separações
conjugais tem sido o tédio. Aos poucos, a relação que
era cálida, doce, vai assumindo um caráter de
mesmice, cansaço e rotina.
Os dias do namoro parecem longínquos, quase
apagados, surgindo na tela mental como lembranças
ligeiras, vez que outra.
São os filhos que surgem, exigindo cuidados e
atenções. É o trabalho profissional que requisita
redobrado empenho. São as tarefas domésticas,
repetitivas e cansativas.
Com tudo isto, cada cônjuge vai realizando o que lhe
compete, qual se fosse um autômato, um robô.
Nada que escape à rotina das horas e dos dias. Até o
lazer do final de semana, as visitas aos pais de um e
de outro, seguem programação prévia, com dia e hora
marcadas.
Não é de admirar que os anos tragam para o aconchego do casal o tédio. Com ele, o desinteresse pelo
outro, o relaxamento nas relações e a frieza.
Observando, no entanto, essas relações conjugais
duradouras, que completam bodas de prata, de ouro,
temos que convir que é possível manter acesa a
chama do amor, no transcorrer dos anos.
O amor pode ser comparado à delicada flor, necessitada de cuidados constantes a fim de não fenecer.
O romantismo que caracteriza o período do namoro
deve ser mantido.
Importante não abandoná-lo à conta de conceitos como
Isto é para os jovens ou já passou o meu tempo.
Existem atitudes mínimas que dão um especial sabor
e um quê de novidade ao relacionamento.

Um telefonema, em plena tarde, inesperado, somente
para indagar: Como passa minha amada?
Uma flor colhida no jardim, no frescor da manhã e
colocada à mesa do café. Um toque diferente.
Levantar-se antes do outro, preparar uma bandeja com
carinho e servir o café na cama. Quantas mulheres
sonham com tal deferência!
Um final de semana inédito. Por que não deixar as
crianças com os avós ou com a babá e sair para um
passeio a dois, redescobrindo a lua, contando
estrelas, a ver se o bom Deus já não providenciou
outras tantas, desde a época do namoro...
Surpreender o afeto com uma declaração de amor, uma
observação gentil ao cabelo, ao traje.
Pequeninas coisas. Quase insignificantes. Mas que
fazem a grande diferença entre a rotina e o delicado e
perene tempero do amor que nunca fenece.
Aproveite as horas enquanto você segue lado a lado
com seu amor e fale-lhe do que sente, de como ele é
importante em sua vida.
Não permita que o tempo transcorra sem um gesto de
carinho, uma palavra de ternura.
Decida-se por reviver os dias do namoro, sempre
novos, uma descoberta constante do outro.
Não deixe para amanhã, nem programe para o dia do
aniversário. Execute hoje, agora, enquanto é tempo pois
que ninguém sabe a hora da partida, quando ficarão
somente muitas palavras não ditas, muitos abraços não
dados e uma saudade de tudo que não se demonstrou
para o outro em afetividade, amor e dedicação.
Redação do Momento Espírita

