PELA PRESIDÊNCIA

ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA ABRIL:
ESTUDOS:
02/04 – sábado – das 14h00 às 15h30 – no
auditório – estudo do Novo Testamento
aberto a todos;
12/04 - terça-feira – das 09h00 às 10h00
– no auditório – inicio do PBDE (Programa
Básico de Doutrina Espírita) - Matinal –
Inscrições abertas.
PALESTRAS:
25/04 - segunda-feira – 13h00 – no
auditório – Tema: A Importância e
Urgência da Vivência Cristã – Expositor:
Marcus Silva Agostinetto;
26/04 - terça-feira – 20h00 – no auditório
– Tema: O Períspirito – Expositor: Valdir
Brandão Filho;
30/04 – sábado – 14h00 – no auditório
– Sábado Cultural – Tema: O Períspirito –
Expositor: Valdir Brandão Filho.

Histórias Espíritas

POR ANTONIO O. CIOLDIN

O APOSTOLADO DA MEDICINA:

B

ezerra de Menezes deixou para
seus colegas o retrato do verdadeiro médico, daquele que deseja fazer da medicina um apostolado. Aqui
transcrevemos seus conceitos:
“Um médico não tem o direito de
terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate
à porta”.
“Aquele que não acode por estar
com visitas, por ter trabalhado muito
e achar-se fatigado, ou por ser alta
noite, o caminho ser ruim ou o tempo estar ruim, ficar longe ou no morro;
aquele que, sobretudo, pede um carro
a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta
que procure outro, - esse não é médico, é negociante da medicina, que tra-

balha para recolher capital e juros dos
gastos da formatura. Esse é um desgraçado, que manda para outro o anjo
da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que
podia saciar a sede da riqueza do seu
espírito, a única que jamais se perderá
nos vai-e-vens da vida”.
Os verdadeiros médicos, como os
verdadeiros professores, procuram
curar e encaminhar espíritos ao roteiro
do bem, à disciplina do amor, ao carreiro da caridade. E tornam-se cada
vez mais ricos da amizade dos clientes
e alunos, das bênçãos de Deus, adquirindo uma boa consciência e a paz do
dever cumprindo como sucedera com
o Médico dos Pobres.
Do livro “Lindos Casos de Bezerra de
Menezes”, de Ramiro Gama, Ed. LAKE
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EXEMPLAR GRATUITO

O Espiritismo

e o progresso moral
A melhor forma de
melhorar o mundo
é melhorando a
nós mesmos. P. 02

EVENTO ESPECIAL
09/04 – sábado – das 14h00 às 17h00 27ª Pizza do Seareiros – contamos com
a colaboração de todos para venda e
confecção das pizzas em 3 sabores:
portuguesa, calabresa e mussarela.
ATIVIDADES EXTERNAS
Evangelho na Casa Dia – Toda 2ª
segunda-feira de cada mês às 20h00.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira
às 14h00, para pessoas fisicamente
impossibilitadas de vir ao Seareiros.
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Crer, primeiro, ter fé em
seguida... P. 3
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A compreensão da
mediunidade a partir
das descobertas
científicas P. 5
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