
PALESTRAS - TEMAS DATA HORA EXPOSITOR (A) 

Libertação pelo amor. 
01/06 9h30min Mirian 

Médium e mediunidade. 03/06 
– 

20h Jorge Maurício 

Removendo as pedras de nosso caminho. 
08/06 9h30min Sinara 

Fanatismo e fé raciocinada. 
10/06 20h Haedi 

Erro, autoperdão e recomeço. 
15/06 9h30min Ângela 

Deus e você. 
17/06 20h Lucas - Ijuí 

Existem tormentos voluntários? 
22/06 9h30min Mirian 

Uso de drogas: fonte de prazer                      

ou de sofrimento. 

 

24/06 20h Jorge Maurício 
Desencarnar e reencarnar:                           

dinâmica da vida do espírito. 29/06 9h30min 
9 

Haedi 
 

   Mensagens de Francisco Cândido Xavier...  
 
 
 
 
 

“Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos 
amam, que nos atendem as necessidades... Valorizemos o 
amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos 
escreve, que nos telefona para saber como estamos indo... A 
amizade é uma dádiva de Deus ... Mais tarde, haveremos de 
sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar 
solidão.” 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

PALESTRAS E PASSES MAGNÉTICOS Domingos: 09h30min 
Obs.: O passe é após a palestra.  Terças-feiras: 20h 
 

REUNIÕES DE ESTUDOS:  Quintas: 19h45min 
    Sábados: 14h 
 

EVANGELIZAÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: 
 Todos os sábados às 14h. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ATIVIDADES PÚBLICAS  
 

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! 

ATENDIMENTO  FRATERNO    Rua: São Francisco, 
274 
Sempre às terças-feiras: 19h    Centro - Santa Rosa 
- RS 
 

 Junho – Ano 2014 

 

“Nenhuma atividade no bem é 
insignificante... As mais altas árvores são 
oriundas de minúsculas sementes. A 
repercussão da prática do bem é 
inimaginável... Para servir a Deus, 
ninguém necessita sair do seu próprio 
lugar ou reivindicar condições diferentes 
daquelas que possui.” 

“O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que  
as pessoas escalassem o Everest ou fizessem 
grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos 
amássemos uns aos outros.” 
 

http://www.caminhodedamasco.com/


 

 A Livraria da SECAD dispõe de 
obras espíritas tanto para venda, 
como para empréstimos. DVDs 
com palestras e seminários 
espíritas estão disponíveis para 
retirada; basta fazer o cadastro. 
Para isso é preciso apresentar 
RG, CPF e comprovante de 
endereço junto à livraria. 

Dia 07/06/2014 ocorre mais 
uma edição do Brechó Vai e Vem, 
na Sociedade Espírita Caminho de 
Damasco. Das 9h às 12h e das 
13h30min às 16h,  
 

Participe! 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Mais informações: 

        na Livraria da SECAD. 

  
          

 
 

Livro de 
Maio/Junho 

 
  OO  EEvvaannggeellhhoo  

    sseegguunnddoo  uumm  
  aaddoolleesscceennttee 

 
          Preço capa: R$ 27,00 

                                           No Clube: R$15,00 

 

 

 
    Livro de Junho: 
  
  

                  AA  BBoollaa    
                          ddee  ppaannoo  

 
 Apenas R$10,00 por mês              por mês 

 

LIVRO JOVEM 

LIVRO ADULTO 
 

O Evangelho Segundo o Espiritismo 

 

 

 

  
  DDeepprreessssããoo 

                Richard Simonetti

  
    Preço capa: 

    R$ 30,00 
 

    No Clube:  
    R$17,00 

 
 
 

      

 

LIVRO INFANTIL 
 

 

    Capítulo 27: Pedi e Obtereis 

   
 
 

Capítulo I: Dos Espíritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRESSÃO DOS ESPÍRITOS: 

  

Questão 116: Haverá Espíritos 

que se conservem eternamente 

nas ordens inferiores? 

 “Não; todos se tornarão 

perfeitos. Mudam de ordem, mas 

demo- radamente, porquanto, 

como já doutra vez dissemos, um 

pai justo e misericordioso não 

pode banir seus filhos para 

sempre.  

 Pretenderias que Deus, tão 

grande, tão bom, tão justo, fosse 

pior do que vós mesmos?” 

 

Questão 118: Podem os Espíritos 

degenerar? 

 “Não; à medida que 

avançam, compreendem o que os 

Distanciava da perfeição.  

 Concluindo uma prova, o 

Espírito fica com a ciência que 

daí lhe veio e não a esquece. Pode 

permanecer estacionário, mas não 

retrograda.” 

 

 

LIVRO DOS ESPÍRITOS 

 

 

Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada à porta, ora a 
teu Pai em secreto; e teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a 
paga. E quando orais não faleis muito, como os gentios; pois cuidam que 
pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras portanto parecer-vos 
com eles; porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que 
vós lho peçais. (Mateus, VI: 5-8) 

 Condições da Prece 

1 - E quando orais, não haveis de ser 
como os hipócritas, que gostam de orar 
em pé na sinagoga, e nos cantos das ruas, 
para serem vistos dos homens; em 
verdade vos digo, que eles já receberam 
a sua recompensa.  

 

 

NOTÍCIAS: 

  


