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COMISSÃO ADMINISTRATIVA
1. Notícias do DMS.
1.1. Reformas nas instalações
Estão em andamento as obras de reforma na área onde
se encontram os tanques. Serão feitas as trocas dos atuais
tanques por peças de aço inoxidável, substituição das
tubulações em geral, revestimento cerâmico das paredes,
piso em ardósia e pintura.
1.2. Aquisição de novas cadeiras
São 120 novas cadeiras para melhor atender as
gestantes. São mais reforçadas, mais confortáveis e mais
seguras.
1.3. Persianas para o Salão
Foram instaladas 8 persianas nos vitrôs do salão
principal do DMS.
1.4 Campanha do Cobertor
Durante as férias de julho, tivemos a continuidade da

Campanha do Cobertor, com resposta muito boa por parte
doa colaboradores do Projeto Bem Me Quer. Nossos
agradecimentos a todos que colaboraram com esse evento.
2. Sócios devem atualizar suas mensalidades.
Durante o mês de agosto, estaremos levantando a situação
dos sócios, colaboradores e efetivos, tendo em vista as eleições
do mês de novembro.A relação dos sócios com direitos
estatutários de votar e serem candidatos a Conselheiros deverá
ser encaminhada ao Conselho Diretor para homologação ainda
no início do mês de setembro
3. Aconteceu
Em 22 de julho a festa julina do Centro, no pátio da Obra
Social Célio Lemos. Contou com a presença de um grupo muito
alegre. Além dos pratos típicos e refrigerantes, tivemos dança
de quadrilha ao redor da fogueira, com todos os participantes;
brinquedos para as crianças; correio do amor; distribuição de
brindes. Foram horas inesquecíveis de congraçamento entre os
freqüentadores do Centro.

Nota da Redação.
Grupo de Ajuda Espírita a Dependentes Quimicos

É com grande alegria que estamos iniciando, neste mês de
agosto de 2006, uma nova fase do nosso Informativo Divino.
Estamos inserindo uma nova folha, com duas páginas,
com espaços que estarão disponíveis para articulistas do nosso
Centro que desejem publicar seus trabalhos. Serão sempre
temas desenvolvidos à luz do Espiritismo, considerando o
tríplice aspecto da doutrina: o religioso, o filosófico e o
científico.
O espaço também está destinado às páginas
psicografadas pelos médiuns da nossa Casa.
Esperamos assim satisfazer aos anseios há muito
manifestados pelos nossos irmãos de ideal. Rogamos muita
ajuda do plano espiritual para que este projeto cumpra as suas
finalidades primordiais: a de divulgar a nossa doutrina e a do
crescimento espiritual de todos nós.

Grupo de Ajuda Espírita a Familiares e Amigos
de Dependentes Quimicos

Grupo de Ajuda Espírita a Tabagistas

Centro Espírita “Divino Mestre”
Rua Rubião Júnior, 640 - 3922-4867 - São José dos Campos - SP
2ª feiras - 19h30
Centro Espírita “DIVINO MESTRE”

XXXV Feira do Livro Espírita e a XII Feira do Livro Espírita Infantil
Período de 25 de agosto a 02 de setembro na
Praça Cônego Lima Centro da Cidade de São José dos Campos - SP
Veja mais informações na página 5

AGENDA DO MÊS DE AGOSTO

NOVOS CURSOS

01 – Início, às 14h, de novo Curso do EBE – Estudo Básico do
Espiritismo, para os iniciantes da doutrina. (para o
pessoal de dia)
07 – Início, ás 19h30, de novo Curso EBE - Estudo Básico do
Espiritismo, para os iniciantes da doutrina. (para o
pessoal da noite)
19 – Tradicional palestra mensal do CE Divino Mestre, a
partir das 20h. O orador será Carlos Baccelli, e o tema:
Nosso Lar - André Luiz.
20 – 7°. Seminário Sobre Mediunidade. Horário das 8h às 12h,
com a Coordenação de Carlos Baccelli. Uma realização
da USE Intermunicipal de S.J. dos Campos. Local: Obra
Social Célio Lemos.
25 – Início da 35ª. Feira do Livro Espírita, na Praça Cônego
Lima – Centro – São José dos Campos – SP
Evento que se encerrará em 02 de setembro.
27 – Tradicional almoço na Obra Social Célio Lemos, a partir
da 12h. Será o Almoço de Pais e Filhos,

O vespertino será às 3afeiras, às 14h e o noturno às 2a
feiras, às 19h30.

FIQUE SABENDO

DIVINO

Área de lazer em homenagem a Comunidade
Espírita.

TIPO: INFORMATIVO

A Prefeitura da Cidade de São José dos Campos
inaugurou em 03 de novembro de 2002, em nossa cidade, uma
área verde denominada Praça Chico Xavier em local agradável
junto à Av. Comendador Vicente de Paula Penido, no Jardim
Aquários (próximo ao Carrefour). O acontecimento foi
noticiado por toda a imprensa da cidade e contou com a
presença de inúmeras autoridades, inclusive vereadores e do
Prefeito Municipal daquela época.
Você já visitou o local? Sabia que ele existe?
Nota da redação: A USE poderia pensar em efetuar
comemorações de datas importantes naquele local, inclusive
com apresentações de Corais. Um bom local para se
comemorar, por exemplo, o Dia da Árvore e o Dia da Criança.

- EBE Estudo Básico do Espiritismo.
A Comissão Doutrinária do Centro coloca à disposição
dos interessados dois cursos de iniciação da doutrina: um no
período vespertino e outro no período noturno.

Início:
2ª feira - 07/agosto/2006
3ª feira - 01/agosto/2006
Duração: 16 aulas (aproximadamente 4 meses)
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PESQUISA
Você gostaria de participar de equipes permanentes de trabalho de aplicação de Passes em casa dos necessitados?
Pois bem, esta enquete visa a levantar o nível de interesse dos colaboradores do Centro nesse tipo de trabalho, caso
venhamos a descortinar a possibilidade de colocá-lo em prática.
Seriam formadas equipes permanentes, compostas de 3 a 4 pessoas, que fariam a aplicação de passes nas casas dos
doentes e necessitados, em dia e horário a ser definido por cada equipe formada. Nesse horário, ela estaria à disposição
para, se convocada, atender aos casos solicitados e previamente agendados.
Para cada equipe formada, será necessário o acerto da condução para o transporte do pessoal.
As exigências são além do conhecimento técnico/doutrinário acerca do passe, a discrição quanto às pessoas
visitadas e, a assiduidade.
O interessado deve preencher o quadro disponível fixado no quadro de avisos do Centro.
Você deve colocar o nome, telefone e a disponibilidade de tempo (dia da semana, período do dia e horário).

SEMENTES DO FUTURO

Evangelizadoras do CEDM

Pequeninos ainda eles nos chegam. Às vezes mal falam o próprio nome ...
Outros, já maiores, cheios de curiosidade e energia compõem esta assembléia encantadora !
Cantam e sorriem, vibram repletos de vida ... nos emocionam e cativam !
Quem são eles ?
-“São nossos pequenos estudantes da Doutrina Espírita ! Viajores previdentes buscando a Luz. Espíritos Imortais
em novas oportunidades evolutivas”. Futuros trabalhadores da Casa.”
Nossa atenção é especial para com eles :
-"Transmitir a Verdade em equilíbrio com a idade física. Falar da Imortalidade da alma. Lei de Causa e Efeito.
Livre Arbítrio e tantos outros temas e principalmente do Mestre Jesus, Nosso Maior Exemplo.”
-“Buscar acender nos pequeninos a Chama Luminosa do Amor Universal . Fazer brotar as Boas Sementes .”
O apoio recebido pela Diretoria do Divino Mestre é irrestrito e a dedicação dos Evangelizadores incansável ...
Continuar levando as crianças ao encontro de Jesus é tarefa levada a sério .
Este trabalho maravilhoso, iniciado em nossa casa há mais de meio século, começou frágil e hoje bem estruturado,
serve de referência a outras entidades do Vale.
Ao comemorarmos os 63 anos do C. E. Divino Mestre, não poderíamos deixar de agradecer o empenho dos
responsáveis pela atividade , aos Pais dos Evangelizandos e Principalmente ao Plano Maior :
-“Obrigado, Jesus Amigo, pelas Sementes da Esperança que nos são confiadas”
Nota: mensagem lida pelas evangelizadoras no sábado, dia 2 de março de 2002, na reunião festiva do aniversário (63
anos) do nosso querido Centro.
ET. Para início de um novo trabalho, nada melhor que falarmos de Esperança.

A MENOR EXPRESSÃO

Mario Waltrick

O ser humano tem a tendência natural de buscar sempre facilitar as coisas. Por exemplo: em matemática sempre se
busca a menor expressão; no trajeto sempre se busca a menor distância; no comércio sempre se busca o menor preço.
Analisando assim, percebemos o quanto somos práticos e usamos a forma mais simples.
Quando uma pessoa se torna inconveniente à sociedade, a primeira idéia é eliminá-la. Eliminá-la como? De preferência
usando a forma mais simples, matando-a (uma a menos para incomodar). No meio das pessoas que vivem à margem da lei,
como os traficantes e os bandidos, a menor expressão é matar (acabar com ele resolve o problema).
Não é assim? É!!!
Morreu acabou. É o fim. Todos os problemas estão resolvidos. É a aplicação da menor expressão, da menor distância, do
menor preço.
A sociedade adotou oficialmente a pena de morte e as pessoas consideram os justiceiros, heróis. É a menor expressão.
Nos filmes de cowboy e nos policiais, a gente fica torcendo para que o mocinho mate o bandido. Queremos ver a morte, a
vingança, a lei cumprida pelas mãos dos policiais.
Não é verdade?
Por que a morte é a menor expressão? Quais as evidências que nos levam a essa conclusão? A realidade aplicada nos
processos: histórico, filosófico e moral.
O processo histórico é a aplicação da lei do mais forte, do mais rico, do cidadão acima de qualquer suspeita. Daquele que
fez e faz a história.
O processo filosófico é a constatação do fato: se ele pode, também posso.
O processo moral é aquele em que as instituições representativas da sociedade (igreja, governo, leis) deram e dão
exemplo.
Pode até não ser a melhor forma, mas é a mais prática.
A morte matada se tornou banal. A igreja diz que todos morreremos e dormiremos até o dia do juízo final. Então é melhor
tirar o inoportuno daqui e deixá-lo dormindo até que alguém venha julgá-lo. O governo fica em cima do muro, aguardando a
decisão dos outros. A lei diz que cada crime tem que ter punição, mas não dá essa certeza.
Isso tudo leva as pessoas a aplicarem a menor expressão, a menor distância e o menor preço.
Será que agindo assim estaremos realmente de acordo com os princípios morais?
Vamos ver.
A Doutrina espírita vem em nosso socorro dar diretrizes seguras sobre os fatos.
Menor expressão quer dizer simplicidade. Antes de chegar às vias de fato, procure a simplicidade do contato e do
entendimento.
Menor distância quer dizer aproximação. Antes de cometer uma loucura, procure praticar a empatia para saber a forma
de aproximação.
Menor preço que dizer economia. Antes de causar o dano irreparável, procure economizar a raiva, a impaciência e o
desamor.

EVOLUÇÃO SEM STRESS. É POSSÍVEL?

Timóteo

Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã
trará os seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.
Mateus, 6/34
Atualmente é intensa a tribulação que cada encarnado convive diariamente e que provoca não só problemas físicos
como também os emocionais. As notícias veiculadas nos vários meios de comunicação destacam ainda mais as
situações de violência, desequilíbrio emocional, insegurança, falta de ética nas diversas relações e corrupção em quase
todos os segmentos sociais e políticos da sociedade, que contribuem ainda mais para a desesperança e os estados de
desequilíbrio em que a sociedade se encontra.
Como reação normal nesses casos, cresce a oferta de propostas de soluções para todos os problemas e
dificuldades, representadas pela variada e numerosa literatura de auto- ajuda, bem como as diversas propostas de
soluções através de médiuns (?) que através de cartas, jogos e trabalhos espirituais, etc., resolverão qualquer tipo de
problema e farão felizes aqueles que a eles recorrerem.
Progressivamente o medo e a insegurança se instalam e os custos com os chamados sistemas de segurança (cercas
eletrificadas, animais ferozes, circuitos de TV, seguranças, etc. ) sobem vertiginosamente, sem com isso resolver
efetivamente os problemas de segurança e intranqüilidade emocional.
Mesmo entre os espíritas observa-se o mesmo clima de insegurança e as mesmas preocupações com os possíveis
problemas que poderão alcançá-los. Medo de assaltos, seqüestros, violências, etc., expressados das mais variadas
formas, demonstram que alguma coisa está faltando nas reuniões de estudo da Doutrina Espírita.
Através do estudo cuidadoso da Doutrina Espírita, aprendemos que tudo que nos acontece de bom ou mal é
decorrente dos nossos próprios comportamentos e pensamentos, praticados anteriormente ou até mesmo
presentemente. Desde que tenhamos plena convicção de que estamos nos esforçando diariamente para uma existência
melhor hoje do que ontem, tudo que nos acontece deve ser recebido com confiança na justiça divina, que não permite
absolutamente que ninguém sofra injustamente.
Pequenos ou grandes transtornos devem ser encarados como lições necessárias. Se os mecanismos da lei de
evolução aos quais estamos submetidos e que são explicados pelo estudo do Livro dos Espíritos, ainda não forem
suficientes para nos serenarem e tranqüilizarem, ainda temos nas palavras de Jesus nos Evangelhos que nos dizem que a
cada um será dado conforme seu merecimento e que não devemos nos preocupar com os males que poderão nos visitar
amanhã, pois a cada dia que recebemos como mais uma dádiva da misericórdia divina, devemos confiar na justiça das
leis que subordinam toda a Criação.

ENVELHECIMENTO

Mario Waltrick

Existem três teses para o envelhecimento. A primeira é interessante e compara o envelhecimento à ferrugem.
Sabe a ferrugem? Pois é.
Tudo o que fazemos depende do oxigênio (O2). Existe oxigênio no ar que respiramos, no sangue, no alimento que
comemos, na água que bebemos. As combinações químicas que acontecem nessas usinas que são os corpos orgânicos e que
envolvem o oxigênio, geram os chamados radicais livres ou no caso, oxigênio livre, que são elementos altamente destrutivos.
Resumindo: ao entrar em contato com os órgãos, esse oxigênio livre promove a chamada ferrugem que vai corroendo e
desgastando tudo. Isto é, as células dos corpos orgânicos através desse processo vão se enferrujando e envelhecendo.
Complicado, não? Mas é assim mesmo.
A segunda não é menos curiosa. Dizem os entendidos que ao fazermos uma cópia, esta terá qualidade inferior ao
original. A cópia da cópia será ainda pior. Vocês já tiraram cópia da cópia? É a mesma coisa o que acontece com o corpo da
gente. Nossos organismos se renovam várias vezes ao longo da vida. Cada nova célula gerada é cópia da anterior. Daí, resultar
uma célula de qualidade inferior. Esse processo vai deteriorando os órgãos e diminuindo a qualidade do corpo. Isso irá nos
fazer envelhecer.
A terceira é aquela em que a quantidade de fluido vital vai diminuindo com o passar do tempo. Ao nascermos recebemos
uma quantidade de fluido vital compatível com a nossa programação de vida encarnados. Semelhantemente como acontece
com um avião. O piloto e a engenharia de vôo abastecem os tanques com a quantidade de combustível suficiente para a
jornada programada (mais uma pequena quantidade de segurança). Conosco essa garantia não existe. Assim, na proporção
que o fluido vital vai acabando, os órgãos que compõem o corpo vão tendo cada vez menos vitalidade, até acabar.
Curioso? É isso aí!
Em todos os três casos, algumas partes se deterioram mais rapidamente do que outras. No terceiro caso, levam à morte
do corpo porque o corpo não vive sem elas.
Vícios, noitadas, impaciências, raivas, vaidades, estresses, são causas de gastos excessivos do fluido vital. Cuidado!
Não se precipite.

NOTICIAS DA USE - Intermunicipal de São José dos Campos.
1. CICE I – Curso Integrado da Cultura Espírita
Com a coordenação da USE, o curso terá início no dia 19 de agosto, às 20h, com uma Palestra inaugural
a ser feita pelo expositor Pedro Nakano, de São Paulo. O curso será ministrado por expositores locais que já
concluíram o referido curso em anos anteriores com supervisão dos participantes do Grupo do IPECE –
Instituto de Pesquisas e Ensino da Cultura Espírita, de São Paulo.
Esse curso faz parte de um conjunto de cursos que estudam as três partes do Espiritismo: a doutrinária, a
filosófica e a científica, com ênfase para esta última.
As matrículas estão abertas e os interessados deverão contatar a USE por meio do www.use-sjc.org.br

2. XXXV Feira do Livro Espírita de São José dos Campos. Junto, a VII Feira do
Livro Espírita Infantil
Como sempre será realizada na Praça Cônego Lima, no Centro da cidade, neste ano no período de 25 de
agosto a 02 de setembro. Grande número de títulos de Obras Espíritas estará disponível para a compra dos
interessados.
Preços promocionais, com destaque para as Obras Básicas do Espiritismo e para os romances espíritas.
A programação estabelecida é a seguinte:
Data
12/ago
19/ago
20\ago
24/ago
25/ago
26/ago
02/set
16/set

Atividade
Mutirão de etiquetagem
Café da manhã com os voluntários
Mutirão de colagem de
cartazes nos ônibus
Montagem da feira
Palestra de abertura da feira
Abertura oficial
Atividades da FLEI com as crianças
Encerramento e Desmontagem
Reunião de avaliação

horário
08h
08h30

Local
Obra Social Célio Lemos
C. E. Divino Mestre

00h30
20h
21h
20h
10h
16h
18h
09h

C. E. Seara de Luz
Obra Social Célio Lemos
Praça Cônego Lima
C. E. Seara de Luz
Praça Cônego Lima
Praça Cônego Lima
Praça Cônego Lima
C. E. Seara de Luz

Para ser voluntário durante a feira, basta preencher o painel fixado nas Casas Espíritas, escolhendo o
horário no qual poderá participar, colocando o nome e telefone no respectivo espaço do horário escolhido.
Com o objetivo de integrar os voluntários, será realizado no dia 19/agosto/2006, no Centro Espírita
Divino Mestre, o café da manhã dos voluntários. Òtima oportunidade para conhecer voluntários antigos, que
compartilham suas experiências anteriores e dão dicas aos novos.
Maiores informações pelo fone 8111-5292 – Eleonora/Clovis.

Farmácia Homeopática e
Laboratório de Manipulação
Medicamentos Homeopaticos - Produtos Naturais
Fitoterápicos - Cosméticos Naturais
R. Cel. Madeira, 97 - Centro - S.J.Campos R. Sebastião Hummel, 123 - S.J.Campos Av. Andrômeda, 1.709 S.J.Campos R. Sen. Joaquim Miguel, 165 - Jacareí -

Tel.: 3922-9047
Tel.: 3921-9501
Tel.: 3033-3362
Tel.: 3951-7402

REFLEXÃO (45)

Página Psicografada

De repente, ouvi um murmúrio; era Dona Coelha
que endereçava ao Pai Eterno uma sentida prece,
carregada de lágrimas. Com respeito, esperei que ela
terminasse e me aproximei, dando-lhe um abraço e,
perguntei:
- Posso ajudá-la?
-Ah Alfredo...Ninguém pode. Acho que não mereço.
Até agora eu peço, peço...e nada acontece.
- Acho que Deus não me escuta e os grandes
Espíritos estão surdos, porque minhas preces ficam sem
respostas!
- Amiga...Isto não é verdade. A Providência Divina
sempre está ao nosso lado. Você pode me contar o que se
passa?
- Alfredo...Tudo está difícil. Meus filhos não
encontram emprego. Meu marido está doente e o que eu
ganho não dá para nada. Além disso, um dos meus
filhinhos está com doença grave.
- Preciso encontrar um médico que abra exceção
para a caridade. Preciso de um coração fraterno que possa
arrumar o remédio recomendado. Preciso de alguém que
divida comigo seu tempo, para eu ter condições de
descansar, para que meu trabalho possa continuar.
- Estou só Alfredo!
E de seus olhinhos, as lágrimas começaram a jorrar.
Dona Coruja, não distante dali, ouviu aquele
lamento e bondosamente começou a falar.

- Ansiedade, desesperança e falta de fé fazem os
nossos problemas parecerem piores do que são. Doenças,
desemprego, perdas afetivas, calúnias e crises financeiras
são fatos que só se resolvem com o tempo, com muito
esforço e suor derramado. Portanto, se faz necessário dar
tempo ao tempo, saber esperar e ouvir a Providencia que
está a nos aconselhar.
- Supere o vendaval e a tormenta e resista
bravamente, com esperança e coragem. Ninguém fica à
margem.
- Gradativamente a tempestade vai passar e o sol
ressurgirá. Espere que o auxílio vem
- Pedi e obterei, disse o Mestre e Ele nunca enganou
ninguém.
- Dê tempo para que seu pedido seja atendido.
Enquanto isto, trabalhe. Visão para o alto e reaja...
Dona Coelha se acalmou; sorriu e foi confiante o seu
trabalho recomeçar.
Alfredo, um amigo espiritual.

N.E. Mais uma vez Alfredo nos brinda com mais um de
seus contos. Como sempre, em seus contos e poesias,
ele faz analogias: a floresta é o nosso mundo, nossas
relações com nossos irmãos encarnados. Seu quarto,
o nosso mundo interior e a Coruja, o retrato da
sabedoria.

BRASIL: NOTÍCIAS ESPÍRITAS
Fontes: Revista Reformador, Brasil Espírita e Revista
Internacional Espírita.

Programa de Rádio
No endereço www.febnet.org.br/radio é possível ouvir ou
copiar em alta resolução os programas de rádio Brasil
Espírita, produzido pela FEB. Os roteiros dos programas
também estão disponíveis.
Programa Espírita na Televisão
Terceira Revelação, o programa de TV produzido pela
FEB, é transmitido para todo o País. Os horários, cidades
e emissoras em que o programa é veiculado podem ser
vistos no endereço www.febnet.org.br/tv
Divulgação Espírita de Pindamonhangaba
Através do site www.grupo.cairbar.nom.br, o Grupo
Cairbar Schutel de Divulgação Espírita de
Pindamonhangaba oferece uma série de serviços,
destacando: Instruções para o Culto do Evangelho no Lar,
Agência de Notícias e Atendimento Fraterno On Line.
Mostra teatral no Ceará
Inscrição para participar do evento ocorre entre 23 a 27 de
agosto. Será a IV Mostra

Brasileira de Teatro Transcendental e
acontecerá em Eusébio (CE).
O participante deve enviar, sobre seus trabalhos, fotos,
releases e fitas VHS para o endereço: Associação Estação
da Luz, Rua Zildênia, s/n, Tamandatuba, Eusébio (CE),
cep 61760-000.
Tel. para contato: (85) 3260-2601
Projeto no Mato Grosso leva livros
Espíritas para as penitenciárias
Com o nome de “Mensageiros da Esperança”, o projeto
faz chegar livros espíritas aos detentos de uma série de
Cadeias Públicas e Penitenciária daquele Estado. São
livros doados para essa finalidade e o objetivo é oferecer
esclarecimentos espíritas que os ajudem na aquisição de
novos valores e possibilidade de mudança de
comportamento.
TV do CEI
O Conselho Espírita Internacional, órgão de unificação do
movimento espírita mundial, pôs no ar transmissão
televisiva por internet, ainda em fase de testes. Visite o
“site” tvcei.com e consulte a programação.

