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CARO LEITOR.
Este informativo tem por finalidade informar as atividades
realizadas pelo CENTRO ESPIRITA MARIA DE NAZARE (CE
MARIA DE NAZARÉ)
Com o passar do tempo e com a ajuda de Deus esperamos
tornar a leitura agradável a todos.
As idéias para melhorar o informativo podem ser
encaminhadas para o endereço que consta ao final do artigo.
Esperamos contar com a colaboração de todos. Voluntários
que queiram participar serão bem vindos com idéias,
sugestões e trabalhos na elaboração.

Notícias
Câmara municipal de São José do Rio Preto concede a
Associação Beneficente Maria de Nazaré o titulo de
Utilidade Publica Municipal. O projeto foi encaminhado ao
longo de dois anos pelo Vereador Dinho Alhamar e votado
em segundo turno no dia 25 de Maio de 2010.

Atendimento Fraterno
O trabalho de Atendimento Fraterno é disponibilizado em
nosso site. Caso alguém esteja em dificuldade (saúde,
espiritual) os dados da pessoa pode ser informado no site.
A principio o atendimento é feito através de nosso grupo
de oração. Trata-se do exercício da caridade auxiliar quem
está precisando de ajuda. Todos estamos sujeito a ter
amigos, familiares com problemas de depressão,
dependência química, saúde orgânica.

Comunicação Mediúnica
23/04/2010 – Maria de Nazaré
Oramos em favor de Jovem com idéias suicidas há
exata uma semana. No decorrer da semana o Jovem
foi parar no hospital por nova tentativa. Felizmente
não conseguiu desta vez dar cabo a sua vida corporal.
Apreensivos e um tanto desiludido esperávamos no
trabalho da noite algo que nos pudesse esclarecer,
orientar.
Manifestou assim um espírito, de rara inteligência,
com risadas de deboche:

----- Nós temos poder, continuaremos nosso trabalho
até conseguir que ele se mate. Falta pouco, muito
pouco. Suas orações não serão suficiente para livrar
os seus tormentos, a culpa.
Tentamos um dialogo nestes termos:
--- E DEUS? – Perguntamos.
-----Onde estava DEUS, quando deixou ele fazer todo
o mau que fez? Ele agora irá sofrer pelos males
causados a tantos. Somos JUSTICEIROS no mundo
espiritual e não descansaremos enquanto ele não
estiver deste outro lado da vida onde é mais fácil a
fazer sofrer.
Agradecemos ao irmão pois ele veio muito diferente
do que pensamos de uma entidade vinculada ao mau.
Falou-nos de forma educada, com aparência de
patrício Romano e muito bem vestido. Nada de
chifres, aparência feia e repugnante. Esclareceu-nos
que a atual vitima nada tinha de bondade e que se
possível fosse repetiria seus atos do passado. Que as
orientações a ele passada era ouvido por um ouvido
e saído pelo outro, sem meditação ou compromisso de
melhoras
--- Você é feliz ?
--- Sim muito feliz, apesar de vocês sempre acharem
que somos infelizes. Tenho aqui vários amigos e
subordinados que cumprem minhas ordens. Tenho
poder. Você não tem noção das coisas deste lado da
vida. Não sabem o que somos capazes de fazer, Não
tem a menor noção de nossa capacidade. São
inocentes.
--- Você tem raiva de nós, por orarmos por ela?
--- Não, vocês não são nada, são ninguém. Nosso
problema é com ele.
--- Você pode nos confidenciar o que ele fez de
errado para gerar tanto ódio?
--- Não desejo falar do assunto; digo apenas que
não foi nada pessoal, que sou chefe de uma falange
contratada pelas vitimas do passado para fazer
JUSTIÇA.
O Médium nos esclareceu que a vitima parece ter
envenenado ,em vidas passadas, várias pessoas ;isto
nos ensina que para economizar sofrimentos
devemos vigiar nossos atos.
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Atividades

Poesia
Deixai correr no papel a pena desta escrita
Não vamos falar de tristeza, mas sim de coisas bonitas
E a coisa mais bonita queridos irmãos meus
É quando de coração oramos buscando a DEUS
DEUS que é o pai sublime do universo o criador
O nosso passo sempre guia com carinho e muito amor
Deus que em nossos olhos e a luz da vida e a beleza
Mostrando sua presença na força da natureza
Deus em sua bondade nos da lição de paz, amor e
otimismo
Permitiu que nesta vida alcançássemos o realismo
conhecendo Com alegria o bendito Espiritismo
Conhecendo o Espiritismo ficamos um pouco mais
forte
Porque esta religião nos ensina a matar a morte
E quando nós aprendemos que a morte não existe
Amamos mais a nós mesmos e deixamos de sermos
tristes
Então se nós não morremos esta é a realidade
Vamos viver aprendendo Por toda a eternidade
Para crescer meus queridos, e cada vez aprender
Mais o ócio sempre Atrapalha a preguiça nos torna
incapaz
Para chegar até DEUS lembre não existe improviso
o caminho não tem atalho A roupa tem que ser nova
sem remendo de retalho
Só existem três maneiras caridade, amor e trabalho

NEREU

Café da manhã: Domingo - 8 horas.
Evangelização Infantil: Domingo - 9 horas
Palestra Espírita: Domingo – 9:30 horas
Palestra Espírita: Sábado – 8:30 horas
Grupo de Oração: Terça-feira - 20 horas

Treinamento Profissional
Desde 2003 treinamos e encaminhamos jovens para o
mercado de trabalho- um trabalho pequeno com
média de 02 jovens por ano. Com o contato de
pessoas que estudam e trabalham eles são motivados
a fazer o mesmo. Temos exemplo de pessoas hoje
cursando faculdade.

União - Centro Espírita Cirinéia
Desde 2009 o Centro Espírita Cirinéia trabalha em
conjunto com o Grupo Maria de Nazaré. Todos
compartilham o mesmo espaço físico, atendem
pessoas carentes, exercem seu dever de caridade com
o próximo. Que Deus ilumine a todos mantendo este
espírito de união , mantendo os princípios básico de
Jesus Cristo acima de qualquer divergência.

03/04/2010

Nota: Nereu é um trabalhador espiritual da casa. Presente todos
os dias nos narrou dramas de uma de suas vidas passadas. Tratase de um espírito bem humorado e poético.

Serviços Prestados
Materialmente: Doações de alimentos, óculos, remédios,
passes de ônibus, reforma de casas, manutenção da casa
espírita, roupas, material escolar, preparação para o
mercado de trabalho, cursos diversos, encaminhamento de
dependentes químicos e alcoólatras, auxilio de moradia,
aluguel de casa-família carente, kit para Gestantes.
Espiritualmente: Palestras, Atendimento Fraterno,
Grupo de oração e aprendizado do Evangelho, Orações,
Atendimento Mediúnico, Evangelho no Lar e visitas.

Paulo Apostolo –Coríntios Capitulo 4
“Em tudo somos atribulados, mas não
angustiados; perplexos , mas não
desanimados.
“Perseguidos, mas não desamparados;
Abatidos, mas não desanimados”
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O mal e o remédio
Então vossa Terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Então a voz do profeta não mais
ressoa em vossos ouvidos? Não apregoou que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste
vale de d
ores? Vós que viestes viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas, e quanto
mais agudas e profundas forem as vossas dores olhai o céu e bendizei o Senhor por ter desejado provarvos!...Oh, homens! Só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando Ele tiver curado as chagas de vosso
corpo e coroado vossos dias com beatitude e alegria! Só reconhecereis seu amor quando Ele tiver adornado
vosso corpo com todas as glórias, e lhe der seu amor e sua brancura! Imitai aquele que vos foi dado como
exemplo. Chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido sobre o monturo, disse a DEUS: “Senhor!
Conheci todas as alegrias da opulência, e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado,
meu DEUS, por querer experimentar vosso servidor!”. Até quando vossos olhares irão parar nos horizontes
marcados pela morte? Quando vossa alma desejará enfim se lançar além dos limites do túmulo? Mas ainda
que tivéssemos de chorar e sofrer toda uma vida, o que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele
que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? Procurai consolações para vossos males no futuro que
Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado; e vós, que sofreis mais, considerai-vos como os bem
aventurados da Terra.
Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes vossa prova porque vos acreditares
fortes o bastante para suportá-la. Por que reclamar agora? Vós, quando pedistes a fortuna e a glória, era para
sustentar a luta contra a tentação, e vencê-la. Vós, que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mau moral
e físico, sabíeis que, quanto mais difícil a prova, mais gloriosa seria a vitoria. E se dela saísses triunfantes,
quando vossa carne tivesse sido lançada sobre o monturo, em sua morte, dela escaparia uma alma brilhante de
brancura, e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento.
Que remédio, então, determinar àqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males cruciantes? Só
um é inflamável: a fé, o olhar para o céu. Se, no acesso de vossos sofrimentos mais cruéis, vossa voz canta ao
Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que devereis ocupar um
dia... A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre horizontes do infinito diante dos quais se
apagam os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, pois, qual remédio é preciso empregar
para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrei-vos, aquele que crê está fortalecido pelo
remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido no mesmo instante, porque nesse
mesmo instante já sente as pungentes angústias da aflição.
O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam n'Ele. Cristo vos disse que com a fé se
transporta montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por suporte, será colocado sob sua
égide e não sofrerá mais. Os momentos de maiores dores serão para ele as primeiras notas de alegria da
eternidade. Sua alma se desligará de seu corpo de tal forma que, enquanto este se contorcer sob as convulsões,
ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e glória ao Senhor.
Felizes os que sofrem e que choram! Que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus.
(Santo Agostinho,Paris,1863.)
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Pensamentos
A Criatura sensata come para viver, enquanto a
criatura imprudente vive para comer.
"Andre Luiz"

Agradecimentos
Nossos agradecimentos a todos que colaboram e ainda
irão colaborar para a realização da 4ª Feijoada Maria de
Nazaré que será no dia 19/06/2010.
Aos trabalhadores, doadores e aqueles que venderam e
adquiriram convites os nossos mais sinceros
agradecimentos.

Pessoas Atendidas:
Famílias: 140
Crianças: 100 pessoas
Banco de dados com 1500 pessoas registradas

O maior serviço
O maior e mais importante trabalho é o
desenvolvimento moral graças a aplicação de
princípios religiosos baseados na doutrina de Jesus
Cristo e na eternidade da vida testemunhados por
espíritos de LUZ.

Artigo
Indagado em “O livro dos espíritos“ sobre como
proceder para se tornar uma pessoa melhor,
Santo Agostinho receita “fazer todos os dias o
exame de consciência”.
Por ser de difícil execução que tal começarmos a
definir metas possíveis de serem executadas pelo
nosso próprio esforço? Podemos instituir
costumes em nosso dia a dia, respeitado nosso
limite e conhecimento atual.
Atitudes de fácil execução são: instituir o
Evangelho no lar, presenciar palestras de
educação Moral e Religiosa, ler com freqüência
livros edificantes, visitar doentes, presídios ou
famílias carentes, policiar nossos atos e
pensamentos diários.
Podemos ainda participar de grupos de estudo,
grupos de orações independente da religião.
São atitudes que estão ao nosso alcance, de
passos relativamente simples, bastando apenas a
nossa vontade de realizar.
O Exame de consciência indicado por Santo
Agostinho, quando já estava na espiritualidade,
pressupõe termos noção de que somos capazes
de errar - inadmissível para nosso espírito ainda
orgulhoso e egoísta.

Correspondência:
e-mail: Pedro.pereira@arcontemp.com.br
site http://www.abmariadenazare.org.br

