
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 

 
 

 A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e 
dilacera-se, 
 no entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas  
brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em 
regime de poda, perde vastas reservas de seiva, 
desnutrindo-se e afeando-se, todavia, em semanas 
rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à 
beleza e à fartura.  
 A água humilde abandona o aconchego da 
fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o 
grande rio e, depois, partilha a grandeza do mar. 
Qual ocorre na esfera simples da Natureza, acontece 
no reino complexo da alma.  
  

                       Março - Ano 

2014 

 

 A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa; mas, naqueles 
que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, 
conhecimento, compreensão e justiça. 
 A terra, a árvore e a água suportam-na, através de constrangimento, 
mas o Homem, campeão da inteligência no Planeta, é livre para recebê-la e 
ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso 
mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a 
correção celeste em todos os ângulos da Terra. 
 Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na 
maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e, quando levada aos 
lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge, revestida de acúleos ou 
misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a 
tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho 
e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar.  

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

ATENDIMENTO  FRATERNO:   
Sempre às terças-feiras: 19h  
 
 
 

OFICINAS  DIVERSAS 

Quartas-feiras: 13h30min 
  

 

 

Aceita a Correção 
 

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 

 

 

ATIVIDADES PÚBLICAS  
  

GRUPO  DE  ESTUDOS  (ESDE) 
Quintas-feiras: 19h45min 
Sábados: 14h 
 
EVANGELIZAÇÃO  DA  
INFÂNCIA 
E  JUVENTUDE 
Sábados: 14h 
 
 
 

Rua São Francisco, 274  
Centro - Santa Rosa/RS 

Aceita a Correção 
 

     Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier 
Ditado pelo Espírito Emmanuel 

 QUESTÃO 479 - O LIVRO DOS ESPÍRITOS 
 

do amor refulge eternamente. 

  

A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? 
 
 
 

“A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas, crede  
que não basta que alguém murmure algumas  palavras 
 para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se 
limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, 
o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração 
dos maus Espíritos.” 

 

 

PALESTRAS DATA HORA EXPOSITOR (a) 

A indulgência na visão espírita. 02/03 9h30min Ângela 

Parábola dos talentos. 04/03 20h 
Jorge 

Maurício 

Reunião da FERGS - Santo Ângelo 09/03 
Não haverá atividades na 

casa espírita. 

Bem aventurados os que              
têm puro o coração. 

11/03 20h Mirian 

Os trabalhadores da última hora. 16/03 9h30min Haedi 

Família: Primeira escola da vida. 18/03 20h 
Jorge 

Maurício 

Não julgueis para                            
não serdes julgados 

23/03 9h30min Sinara 

Não vim destruir a lei. 25/03 20h Haedi 

Jesus é a luz da Terra. 30/03 9h30min Ângela 

 

 

http://www.caminhodedamasco.com/
http://www.feblivraria.com.br/Livros/Religiao/Fonte-viva.html?acao=DT&prod_id=59360&dep=1190&secao=4508&pedido=59437168&codbar=9788573284676


 

 

 
 

Mais informações na livraria da SECAD. 

 

Máximas de André Luiz 

 

 

 

 

 

 

JOVEM 
 

   LIVRO DE 
MARÇO/ABRIL 

 

Papo Reto  
 

Preço de capa: 
R$30,00 

 
No Clube: R$ 12,00  

(bimestre) 
 

 

 

ADULTO 
 

LIVRO DE MARÇO 
 

Preço de capa:  
R$ 34,00 

 

No clube:  
R$ 15,00 

NOTÍCIAS  
 

 ANTE A VIDA MENTAL 

 
 

INFANTIL 
 
 

Jesus 
Nosso Amigo 

 
 

Preço de capa: 
R$17,00 

 

No Clube: R$ 10,00  

LIVRO DE MARÇO 

 
 

 

Sinopse: Nesta obra o autor espiritual 

André Luiz destaca algumas passagens, 

máximas, dentro do contexto geral, de 

profundo interesse para aquele que busca 

seu melhoramento espiritual. Um livro 

para motivar a busca por novos 

conhecimentos e oportunidades que o 

auxiliem em sua transformação para o 

bem. 

 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! 

 

CLUBE DO LIVRO 

RETORNO DAS REUNIÕES DE ESTUDOS  
  

 As Reuniões de Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita (ESDE) recomeçam suas atividades na 

quinta-feira, dia 06/03 (às 19h45min) e no sábado, dia 

08/03 (às 14hs) – quando recomeçam também os 

encontros da Evangelização Infanto-Juvenil. 
Participe! 

 Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e 

encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do 

santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe 

seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que, para nós 

todos, ainda velam o fulcro mental. Se as incógnitas do corpo fazem no mundo 

a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos de hábeis servidores para 

a solução dos problemas de saúde e genética, reconforto e eugenia, além 

túmulo a grandeza na mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência, no 

trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A psicologia e a psiquiatria, entre os 

homens da atualidade, conhecem tanto do espírito, 

quanto um botânico, restrito ao movimento em 

acanhado círculo de observação do solo, que 

tentasse julgar um continente vasto e inexplorado, 

por  alguns talos de  erva,  crescidos  ao  alcance de  

 

 

suas mãos. Libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de 

sobrepairar além das atrações de natureza inferior, que, por vezes, no imantam 

à crosta da Terra, indefinidamente, compreendemos que o poder mental reside 

na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas 

ou coletivas. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é 

substância, coisa mensurável.  

 Encarnados e desencarnados povoam o Planeta, na condição de 

habitantes dum imenso palácio de vários andares, em posições diversas, 

produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se 

neutralizam. Correspondem-se as ideias, segundo o tipo em que se expressam, 

projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruínam, 

integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a 

região dos efeitos. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e 

incertas. É fonte de vitalidade, energia, movimento... O idealismo operante, a 

fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Quem 

mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das 

correntes mentais invisíveis, nas obras do bem ou do mal. E, em razão dessa lei 

que preside à vida cósmica, quantos se adaptarem, ao reto pensamento e à ação 

enobrecedora, se fazem preciosos canais da energia divina, que, em efusão 

constante, banha a Humanidade em todos os ângulos do Globo, buscando as 

almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em 

médiuns ou instru- mentos vivos de sua exteriorização, para benefício das 

criaturas e erguimento da Terra ao concerto dos mundos de alegria celestial. 

 Texto extraído do livro: Roteiro, de autoria do Espírito Emmanuel 

Psicografia de Francisco Cândido Xavier 

 


