
TEMAS DAT

A 

HORA EXPOSITOR 

(A) 

Arrependimentoe remorso dos 

homens. 
01/07 20h Haedi 

Quem convidas para caminhar 

contigo¿ 
06/07 9h30min Ângela 

As fases da violência. 08/07 20h Jorge Maurício 

Não basta saber, é necesário… 13/07 9h30min Mirian 

Construindo a paz. 15/07 20h 
Adriana –Seara 

do Mestre. 

Brilhe vossa luz. 20/07 9h30min Luis Artur 

Tempo: o grande tesouro. 22/07 20h Jorge Maurício 

Otrabalo social na casa Espírita. 27/07 9h30min Mirian 

Jesus, o nosso refúgio. 29/07 20h Sinara 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

 

 
 

    Escuta, alma querida!… 
 
 

Se alguém te apedrejou o coração, não plantes ódio na alma 
contundida, nem pranteies em vão… Sustenta no caminho da 
esperança, o perdão por dever, não te dês à vingança… Esse alguém 
vai viver. Dá sublimado amor que o mundo não descreve, e, se alguém 
te despreza com mentiras, não repliques, de leve, nem lamentos 
profiras;  segue à frente, na paz em que te escondas, 
Abraçando a humildade por prazer. Por maior seja o insulto, não 
respondas…Esse alguém vai viver. Seja onde for, se alguém te suplica, 
sob golpes brutais, Não reclames, não percas a alegria, nem te azedes 
jamais! Acende a fé no peito sofredor  
e procura esquecer. Infeliz de quem ri  
na capa de agressor!… Esse alguém  
vai viver. Escuta alma querida!… Quem  
ofende ou se põe a revidar atira fogo  
e lama à própria vida, compra fel  
e pesar.  
Cultiva a compaixão serena e boa,  
envolve todo o mal em bem-querer.  
Ai daquele que fere ou que atraiçoa!…  
Esse alguém vai viver. 
 
Espírito: Maria Dolores 
Médium: Francisco Cândido Xavier 
 
 

 

 

 

GRUPO  DE  ESTUDOS  (ESDE) 
Quintas-feiras: 19h45min 
Sábados: 14h 
 

EVANGELIZAÇÃO  DA  INFÂNCIA 
E  JUVENTUDE 
Sábados: 14h 
 

 Rua: São Francisco, 274 
 Centro - Santa Rosa - RS 

 
 

 

 

 

PALESTRA  E  PASSE  MAGNÉTICO 
Domingos: 09h30min 
Terças-feiras: 20h 
Obs.: O passe é após a palestra. 
 

ATENDIMENTO  FRATERNO 
Terças-feiras: 19h 
 

OFICINAS  DIVERSAS 
Quartas-feiras: 13h30min 
 

 
 
 
 

PARTICIPE TAMBÉM DE NOSSAS OUTRAS ATIVIDADES: 
   

PALESTRAS PÚBLICAS: 

        Julho 2014 

Fundada   em   20   de   janeiro   de  1949 
Registro na Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul (FERGS) em 10 de 
outubro 1986 sob nº 330. 

www.caminhodedamasco.com 

 
  

A Sociedade Espírita Caminho de Damasco (SECAD) desenvolve a 
campanha permanente de doação de alimento não perecível, para que 
possa realizar o atendimento às famílias carentes cadastradas em 
nossa casa. Colabore! 

http://www.caminhodedamasco.com/


 

Sinopse: Nesta obra de Altamir da Cunha o 

leitor encontrará luz e consolação em 

mensagens e ensinamentos que induzem a 

uma profunda reflexão sobre as lições de 

Jesus e os comportamentos do ser humano. 

QUESTÃO 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de 

subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve 

atribuir isso?  

 “Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. 

Depois e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis; estas 

palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem 

olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim 

com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito 

amiúde são simples meios de que se utiliza a Providência, para lhe 

experimentar a constância, a paciência e a firmeza.”  

 Se é certo que a Civilização multiplica as necessidades, também o é 

que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é 

convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta fazer. Quando ela houver 

concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe 

faltar o necessário, a não ser por própria culpa. A desgraça, para muitos, 

provém de inveredarem por uma senda diversa da que a Natureza lhes traça. 

É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar 

ao Sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros.  

 A Natureza não pode ser responsável pelos defeitos da 

organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor-

próprio. (...) O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. 

Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh! Não, certamente; 

mas, o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará 

conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua 

felicidade nas coisas positivas e sérias e não em utopias que o levam a recuar 

em vez de fazê-lo avançar. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
        
     

  

JOVEM 
 

   LIVRO DE JULHO/AGOSTO 
 

O homem que  
ouvia estrelas 

 

Preço de capa: 
R$28,00 

 
 

No Clube: 
 R$ 15,00 (bimestre) 

 
 

 

ADULTO 
 
 

  De Jesus para você 
 
 

NOTÍCIAS  
 

LIVRO DE JULHO 
 

Deus nosso Pai 
 

Preço de capa: 
R$13,00 

 

No Clube: 
 R$ 10,00  

NOTÍCIAS 
 

Está nascendo uma nova casa... 
 

INFANTIL 
 

 

Mais informações na 
livraria da SECAD 

e no site. 

CLUBE DO LIVRO 
 

 

LIVRO DE JULHO 

 

Capítulo V – Lei da Conservação 
 

 

 O LIVRO DOS ESPÍRITOS 
 

 

 

 

Preço de capa:  
R$ 24,00 

 
No clube: 
 R$ 17,00 

 

Nenhuma atividade no bem é insignificante...  

As mais altas árvores são oriundas de minúsculas 

sementes. Precisamos de sua ajuda, junte-se a nós.  

Vamos florescer 

juntos nessa 

conquista! 
 

 

 

  
SOCIEDADE ESPÍRITA  

CAMINHO DE DAMASCO 
 

www.caminhodedamasco.com 

 

Traga a sua semente! 

  QUESTÃO 706. Por bens da Terra unicamente se 

 devem entender os produtos do solo?   

 “O solo é a fonte primacial donde dimanam todos os outros recursos, 

pois que, em definitiva, estes recursos são simples transformações dos 

produtos do solo. Por bens da Terra se deve, pois, entender tudo de que o 

homem pode gozar neste mundo.” 


