PELA PRESIDÊNCIA

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terças-feiras - das 20h às 21h para crianças e adolescentes de 04 a 18
anos - retorno em 04/02/2020;
Sábados - das 14h15 às 15h30 para crianças e adolescentes de 04 a
14 anos - retorno em 08/02;
Mocidade - aos sábados das 14h15 às 15h30 - sala 5 - jovens de 15 a
30 anos - retorno em 01/02/2020.
PALESTRAS
08/02/2020 – sábado – 14h – no auditório - Tema: “A Criança e a
Vida Social” – Expositores: Rosana Travaglia Verzignassi e Eduardo
Fantato;
17/02/2020 – segunda-feira – 13h – no auditório – Tema: “Da
Mediunidade dos Animais” (O Livro dos Médiuns) – Expositor:
Divaldo Gremes;
18/02/2020 - terça-feira – 20h – no auditório – Tema: “Libertação”
(Livro) – Expositora: Solange Pinese.
EVENTOS ESPECIAIS
15/02 – Sábado – 14h – no auditório – ENCONTRO DE PARTICIPANTES
DO ATENDIMENTO FRATERNO.
28/02 - Sexta-feira – 20h – no auditório – EXPOSIÇÃO DO FILME
PAULO E ESTEVÃO.
ESTUDO DAS PARÁBOLAS O NOVO TESTAMENTO
29/02/2020 – sábado – das 14h às 15h30 na sala 1 – neste mês
estudaremos a Parábola da Candeia (Mc 4:21 e Lc 8:16) - Quem
desejar participar do estudo é só comparecer.
ATIVIDADES EXTERNAS
10/02/2020 - segunda-feira – 20h - Evangelho na Casa Dia – O
Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. I – Não Vim Destruir a Lei.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para pessoas
fisicamente impossibilitadas de vir ao Seareiros.

O telefone 188 está valendo para
todo o território nacional como
telefone de apoio para quem precisa
falar com alguém no momento que
pensa em cometer suicídio.
Que tal divulgar essa informação?
Pode ter alguém perto de
você que está precisando
e não quis te pedir ajuda.

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

POR ANTONIO ORLANDO CIOLDIN

A CRUZ DE OURO E A CRUZ DE PALHA

“A

lguns membros da Juventude Espírita do Distrito Federal
e de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar
a Sessão do LUIZ GONZAGA, palestravam animadamente sobre
assunto de Doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas.
Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, colocou o Chico a par das dificuldades encontradas para vencerem
o pessimismo de uns, a quietude e a incompreensão de muitos.
Poucos queriam trabalho sacrificial, testemunhador do roteiro
evangélico, que estava a exigir dos jovens uma vida limpa, correta,
vestida de abnegação e renúncia.
Desejavam colher sem semear.
O Chico ouviu e considerou:
— O trabalho das Juventudes, com Jesus, tem que ser mesmo
diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa.
E recebe de Emmanuel esta elucidação envolvida na roupagem
pobre de nosso pensamento:
“— Há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas
Tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem
brilhar, ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados,
como beneméritos. Querem simpatia e bom conceito. Se tomam
parte em alguma Instituição, desejam, nela, os lugares de mando e de evidência. Querem cargos e não encargos. A de palha, a
menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como
as abelhas, escondida e em silêncio. Lutam e caminham, com humildade, na certeza de que por muito que façam, mais poderiam
fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se
defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade
que assumiram como chamados, por Jesus, à Tarefa Diferente.
Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente,
do coração, enfim, colocando amor e humildade em seus atos,
nos serviços que realizam. Por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão
de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo,
com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo,
remédios salvadores aos companheiros que os adversam, os ferem e desconhecem a vitória da “Segunda Milha”.
Os jovens presentes estavam satisfeitos. De seus olhos, órgãos
musicais da alma, saíam notas gratulatórias exornando o ambiente feliz que viviam. De mais não precisavam. ”
Extraído do site www.verdadeluz.com.br

188

12

Fevereiro 2020

Informativo Peixinho Vermelho

www.seareirosdejesus.com.br

IPVermelho
INFORMATIVO

CURTAS DO SEAREIROS

AMERICANA

Peixinho

|

JANEIRO DE 2020

|

AN0 23

|

Nº 238

|

www.seareirosdejesus.com.br
seareiros@seareirosdejesus.com.br
dcd.seareiros@gmail.com
EXEMPLAR GRATUITO

REMÉDIO PARA
DOENÇA DA ALMA
É necessário o cultivo do descanso, da
boa alimentação, da leitura prazerosa e
edificante, e também da convivência para
nos abastecermos profilaticamente com
inibidores das doenças emocionais". PG. 03

