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  Faça parte do nosso informativo. Contamos com a sua 
participação e colaboração!

EDITORIAL

Mês
 

2º Domingo 
do Mês: 

 Pintura 
Mediúnica

e /ou
Seminário

Último 
Domingo:

 Visita 
Mirueira

 

Todo Domingo:
 Campanha 

 do Quilo

 

Todo Sábado:

 
SOPA e / ou 
MUNGUNZÁ

 2ª Sexta-Feira
do Mês:

Desenvolvimento 
Mediúnico

Sábado:

Confecção 
Cestas Básica 

3ª Sábado 
do Mês:

Bazar

1º 
Sábado 

do
Mês:

Reunião 
do GT

Outubro 13 27 06 13 20 27 05 12 19 26 11 26 26 05

CALENDÁRIO MENSAL DO G. E. MAHATMA GANDHI

*Sujeito a alterações

FINALIDADE: Trata-se de um encontro semanal, previamente 

marcado, com o objetivo de reunir a família em torno dos 

ensinamentos evangélicos, à luz do Espiritismo, e sob a 

assistência dos Benfeitores Espirituais.

1. PARTICIPANTES: Todas as pessoas do lar, inclusive as 

crianças.

2. ROTEIRO DA REUNIÃO:

a) Leitura, sem comentários, de uma página de um livro (por 

exemplo, Pão Nosso, Fonte Viva, entre outros);

b) prece inicial;

c) leitura e comentários de um tópico de "O Evangelho segundo 

o Espiritismo", estudado de forma sequencial;

d) prece de encerramento.

3. RECOMENDAÇÕES:

- O tempo da Reunião deve ser, no máximo, de uma hora;

- Evitar a manifestação mediúnica de Espíritos;

- Pode-se colocar água para ser beneficiada pelos Protetores 

Espirituais e, após, repartida entre os participantes;

- A presença de visita não deve ser motivo para suprimir a 

Reunião.

Extraído de folheto distribuído pela Federação Espírita Brasileira 

em outubro de 2004 | http://www.febnet.org.br. 

* * * Estude Kardec * * *

Como fazer a Reunião do Evangelho no Lar

Visite nosso site:
http://www.grespiritamahatmagandhi.org/ 

"O Homem não tem importância para o Homem, a não ser por seus interesses
pessoais. Mas o Homem tem importância para Deus, assim como Deus tem
importância para o Homem".

"O amor constrói o que existe de mais belo e profundo nos corações que tendem
a progredir espiritualmente a felicidade eterna."

12 / 10/ 2013

  FESTA DO

DIA DAS CRIANÇAS

Colabore com doações de

 bombons, pirulitos, chicletes,

pipocas e salgadinhos...

15 - Bárbara Barros

28 - Flávia Farias

ANIVERSARIANTES

DE OUTUBRO/2013

Irmão Psiquê
MENSAGENS
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DIFERENÇA ENTRE RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE

(Vejam a profundidade da correlação)

A religião não é apenas uma, são centenas.
A espiritualidade é apenas uma.
A religião é para os que dormem.
A espiritualidade é para os que estão despertos.

A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados.
A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua Voz Interior.
A religião tem um conjunto de regras dogmáticas.
A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo.

A religião ameaça e amedronta.
A espiritualidade lhe dá Paz Interior.
A religião fala de pecado e de culpa.
A espiritualidade lhe diz: "aprenda com o erro".

A religião reprime tudo, te faz falso.
A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro!
A religião não é Deus.
A espiritualidade é Tudo e, portanto é Deus.

A religião inventa.
A espiritualidade descobre.
A religião não indaga nem questiona.
A espiritualidade questiona tudo.

A religião é humana, é uma organização com regras.
A espiritualidade é Divina, sem regras.
A religião é causa de divisões.
A espiritualidade é causa de União.

A religião lhe busca para que acredite.
A espiritualidade você tem que buscá-la.
A religião segue os preceitos de um livro sagrado.
A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros.

A religião se alimenta do medo.
A espiritualidade se alimenta na Confiança e na Fé.
A religião faz viver no pensamento.
A espiritualidade faz Viver na Consciência.

A religião se ocupa com fazer.
A espiritualidade se ocupa com Ser.
A religião alimenta o ego.
A espiritualide nos faz Transcender.

A religião nos faz renunciar ao mundo.
A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele.
A religião é adoração.
A espiritualidade é Meditação.

A religião sonha com a glória e com o paraíso.
A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora.
A religião vive no passado e no futuro.
A espiritualidade vive no presente.

A religião enclausura nossa memória.
A espiritualidade liberta nossa Consciência.
A religião crê na vida eterna.
A espiritualidade nos faz consciente da vida eterna.

A religião promete para depois da morte.
A espiritualidade é encontrar Deus em Nosso Interior durante a vida.

(AUTOR DESCONHECIDO)
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