
TEMAS DAT

A 

HORA EXPOSITOR 

(A) 

Desperte e seja feliz. 05/10 9h30min Haedi  

Vida eterna x Morte. 07/10 20h Jorge Maurício  

Socorre a ti mesmo. 12/10 9h30min Ângela 

Parábola dos devedores e dos 

credores. 
14/10 20h Sinara 

Os bens materiais são transitórios. 19/10 9h30min Luis Artur 

O homem é dono do seu destino. 21/10 20h Mirian 

Diferenças entre os seres humanos. 26/10 9h30min Haedi 

Caridade: O amor em ação. 28/10 20h Jorge Maurício 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se 
traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno 
e consolador… Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não 
comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com 
amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a 
sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, 
os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea ainda que 
humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que  raras 
pessoas tomam à justa consideração. 
 Que importa a cegueira de quem recebe? que poderá significar a 
malevolência das criaturas ingratas, diante do impulso afetivo dos bons 
corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e 
perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, 
grandes e pequenos? 
 Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes 
enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para 
teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te 
rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar 
do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. 
 

 

 

Espírito: Emmanuel          Livro: Vinha de Luz      Médium: Chico 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: 

                                                                                             Outubro - 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 

Servicinhos 

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! 

 Grande massa de aprendizes queixa-se, 
por vezes, da ausência de 
grandes oportunidades nos serviços do mundo. 
Aqui, é alguém desgostoso por não haver 
obtido um cargo de alta relevância; além, é um 
irmão inquieto porque ainda não conseguiu 
situar o nome na grande imprensa. 

 

http://www.caminhodedamasco.com/


 

 

Sinopse:  
 
 

A Educação dos Sentimentos' é uma 
abordagem necessária ao processo 
de aperfeiçoamento do ser 
humano. É uma área da educação 
que ainda se encontra a merecer 
melhores cuidados na sociedade 
contemporânea. A proposta deste 
livro é oferecer subsídios para o 
autoconhecimento e para apontar 
alguns elementos educativos na 
área das virtudes humanas. 

 
 
 
 
 
Dom de Curar 
1 – Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, 
expeli os demônios; daí de graça o que de graça recebestes. 
(Mateus, X: 8). 
 

2 – “Dai de graça o que de graça recebestes”, disse Jesus aos seus 
discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo 
por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a 
faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os 
maus Espíritos. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus, para 
alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que 
não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em 
meio de vida. 

A Educação dos 
Sentimentos 

 

Preço de capa: R$ 37,00 
No clube: R$ 15,00 

NOTÍCIAS  
 

  

CLUBE DO LIVRO ADULTO - Mês de Outubro 
 

 

 

 O EVANGELHO SEGUNDO ESPIRITISMO 
 

 

Capítulo XXVI 
 

Dai de graça 
o que de graça recebestes 

VOCÊ SABIA QUE: 
 

O Estudo das Obras de Allan Kardec é fundamental para o 
correto conhecimento da doutrina espírita?            
 

 
 
 
 

 

"O objetivo essencial do 
Espiritismo é o melhoramento 
dos homens. Não é preciso 
procurar nele senão o que pode 
ajudá-lo para o progresso moral 
e intelectual." 

Allan Kardec 
 

 PARTICIPE! 

http://www.caminhodedamasco.com/obras-basicas/

