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Nós estamos aqui.
Somos aqueles que já caminhamos pelas estradas da vida, não só uma, mas
inúmeras vezes.
Estamos aqui para agradecer a ajuda que recebemos quando
necessitávamos nos desligar da matéria densa.
A alma rompe o elo que a liga ao corpo, mas pode permanecer ligada ao
ambiente psíquico por interesses temporais, pelas paixões, por cuidado com
alguém ou por não entender bem a continuidade da vida, preferindo
permanecer orbitando aos que continuam na vida material.
Isso é interessante, pois nos permite acesso a muitos momentos que
desconhecíamos e que vocês jamais imaginam que estão com testemunhas
presenciais.
Temos limites na interferência no desenrolar dos fatos da vida, que à sua
própria dinâmica e aos encarnados pertencem.
Se a nossa interferência fosse preponderante seria o caos.
Podemos sim estimular os instintos invigilantes quando nos interessa e não
encontramos barreiras morais a nos impedir.
Também podemos ajudar em algumas circunstâncias especiais, desde que
não impeçam o livre arbítrio e a ação necessária da lei de causa e efeito.
Estamos aqui para afiançar que a relação interdimensional pode ser
estreitada pela sintonia mental e pela prece que eleva o padrão da faixa
vibratória da moralidade e do senso de justiça, de amor e de caridade da
média dos habitantes do Orbe.
As instituições humanas que organizam a vida em sociedade devem ser
erigidas e aprimoradas, constantemente, em ética e princípios de
fraternidade e justiça.
Depende de cada um e de sua ação transformadora para que o mundo
melhore.
Assim, meus irmãos, vamos confiar e não só divulgar as verdades da
espiritualidade, mas vivenciá-las, tornando-nos cartas vivas do Evangelho
Redivivo.
Estamos aqui porque prosseguimos aprendendo do lado de cá, como vocês
do lado de lá.
Nosso abraço,
José Calixto e outros.
Psicografado no GESM em 18/10/2017.

Dia/Hora

Grupo Espírita Seara do Mestre – GESM
Rua Sete de Setembro 547 - Santo Ângelo/RS
Fone(55) 3313-2553 – WhatsApp(55) 98439-5946
Centro de Valorização da Vida – CVV - ligue 188
Temas das palestras (sujeito a alterações)
Expositor

01/SEX/20h
Passe: um ato de amor
Antonio Nascimento
02/SÁB/15h Família, organização sustentável e vencedora Liamara Nascimento
03/DOM/20h
Ergue-te e vai
Pricila Lehn
04/SEG/20h
Psicosfera e poluição mental
Liamara Nascimento
05/TER/14h
Com doçura
Angela Brutes
06/QUA/20h Bem e Mal sofrer – A história de Abá Cuntá Emerson Scherer/SEAC
07/QUI/14h
Jesus e as agressões do mundo
Aládia Opitz
08/SEX/20h
Os Espíritos em nossa vida
Luis Roberto Scholl
09/SÁB/15h
O fermento da renovação
Vinícius Serafim/SECX
10/DOM/20h
Glória da vida
Rosa Montini
11/SEG/20h
Há família ideal?
Pricila Lehn
12/TER/14h
A Carta Magna
Eny Prado
13/QUA/20h
Esperar a crise passar?
Luis Roberto Scholl
14/QUI/14h
Boa Nova
Fátima Gindri
15/SEX/20h
O anjo da fé
Cláudia Scholl
16/SÁB/15h
O quarto rei mago
Aládia Opitz
17/DOM/20h
A arte de orar
Angela Brutes
18/SEG/20h
Perdão – melhor terapia
Carina Streda
19/TER/14h
A confiança em Deus
Ilce Hentoux
20/QUA/20h
Pelos Caminhos de Jesus
Carla Bortolini
21/QUI/14h
União familiar: ajuda mútua
Jane Mildner/AF
22/SEX/20h
A cegueira maior
Clarice Brutes
23/SÁB/15h
Um encontro transformador!
Cleto Brutes
24/DOM/20h
Natal é...
Geneci Thielke
25/SEG/20h
A Grande Luz
Adriana Pizzutti
Fortalece os teus irmãos
26/TER/14h
Pâmela Martins
27/QUA/20h
Inesquecível diálogo
Cláudia Scholl
28/QUI/14h
Herdeiros da Terra
Geneci Thielke
29/SEX/20h
Os amigos espirituais
Antonio Nascimento
30/SÁB/15h
Encontro de reparação
Dauro Nascimento
31/DOM/20h
Bases da regeneração
Antonio Nascimento
Todas as quintas, às 19h, no auditório Chico Xavier - Grupo Apoio Fraterno para dependentes e codependentes - Coordenação da AME - Santo Ângelo.
Palestra, Atendimento Fraterno e Passes:
2ª, 4ª, 6ª e domingo às 20h; 3ª e 5ª às 14h e sábado às 15h;
Evangelização Infantil aos sábados/14h30min Juventude aos domingos/19h.
A HORA DO EVANGELHO – quartas pela manhã, das 9h30min às 10h30min

SearaTV – palestras ao vivo e gravadas: www.tvseara.blogspot.com.br

Dezembro - agenda do Movimento Espírita:
No dia 09/12, sábado, acontece na sede da FERGS a última
etapa da Formação de Multiplicadores de Áreas Federativas
do ano de 2017. A equipe da UME e CRE 8 se fará presente.

Dezembro chegou: recados e convites!
1. Pelos caminhos de Jesus! É a temática que inspira as
palestras de dezembro no GESM, embasadas no livro de
Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. Uma
excelente sugestão de leitura e de presente! Confira,
divulgue e participe!
2. Faça o Natal de alguém mais feliz, e sinta-se feliz! Colabore
com as sacolas de Natal que serão distribuídas às mais de
100 famílias atendidas pelo GESM. Você pode fazer sua
doação em valores(o preço total estimado é de R$50,00) ou
dos seguintes gêneros: Arroz, feijão, massa, bolacha, açúcar,
azeite, chimia, leite,creme dental, sabonete.
3. AGENDAS 2018 estão à disposição na livraria com 3 capas
diferentes e inspiradoras. Garanta logo a sua!
4. Dia 2/12/17, sábado, encerram os encontros de
evangelização infantil e no domingo, 03/12/17, acontece
encerramento do grupos de jovens com confraternização
na sede campestre da AABB, às 17h.
5. Fique atento: as inscrições para a evangelização infanto
juvenil do ano 2018 iniciam agora em dezembro!
Saber ambiental - Na hora de comprar, prefira as lâmpadas fluorescentes
tubulares LED. Além de iluminar melhor, elas duram mais e gastam menos energia.

Clube do Livro Chico Xavier – livros de dezembro
Adulto: A Moura
Infantil: A borboleta amarela
Jovem: Amor de Provação (nov/dez)

Faça alguém feliz com a sua doação
O Grupo Espírita Seara do Mestre mantém atividades contínuas
de assistência e promoção social com o apoio a mais de 100 famílias em
vulnerabilidade social, especialmente as com crianças, adolescentes e
idosos, com fornecimento de alimentos, agasalhos e também com auxílio
emergencial e pontuais para pagamento de contas de luz, água, exames,
medicamentos, etc. Além disso, mantemos atividades diárias de auxílio
às almas encarnadas, desde os bebês até a maturidade, com a
evangelização e o apoio emocional e espiritual a todos os que buscam o
fortalecimento da fé raciocinada para a superação das aflições da vida.
Para mantermos todas essas atividades, necessitamos de
considerável soma de recursos materiais que são conseguidos com o
superávit do Clube do Livro, vendas na Livraria, mensalidades dos
associados cooperadores e efetivos, renda do bazar solidário, doações e
com os recursos de parcerias públicas, como o Programa Rugido do
Bem, controlado pela Prefeitura Municipal, através do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA.
Assim, sugerimos que você opte por deixar aqui o valor que estaria
sendo destinado à esfera Federal, através do Imposto de Renda devido.
Com seu gesto de solidariedade, poderemos melhorar a
alimentação, a higiene, a saúde e a educação das nossas crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Para doar você pode depositar diretamente na conta do Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente (CNPJ 19.115.167/0001-26),
na conta 06.110.573.0.3, Ag. 0370 do Banrisul, colocando seu nome e
CPF ou CNPJ no depósito. A seguir, deve apresentar o recibo no
GESM, para que providenciemos, junto ao COMDICA, o comprovante
para você abater no Imposto de Renda devido.
A legislação do Imposto de Renda permite que o contribuinte
físico doe e deduza até 6% do imposto devido até 28/12/2017 ou até 3% à
época da entrega da declaração em 30/04/2018. Na pessoa jurídica a
doação é limitada em 1% do imposto devido.
É preciso optar pelo formulário completo do Imposto de Renda. O
simplificado não oferece a possibilidade de dedução.
O prazo para doação é o último dia útil bancário do ano:
28.12.2017, até as 15h.
Utilize o incentivo do Leão do Imposto de Renda em nossos
projetos de promoção humana.
Junto com nossas crianças e adolescentes, agradecemos a você!

