


Instituição Beneficente “A Luz Divina”
Entidade Espírita

Todo atendimento é gratuito
Assistência Espiritual: Horários de funcionamento

Atendimento Fraterno
Segundas-feiras, das 12h30 às 14h15
Quartas-feiras, das 17h30 às 21h00
Sábados, das 10h45 às 15h00

Reuniões Espirituais
Segundas-feiras, das 15h00 às 16h00
Quartas-feiras, das 20h00 às 22h00
Quintas-feiras, das 14h50 às 15h40
Sábados, das 16h00 às 18h00

Passes
Segundas-feiras, das 12h30 às 14h15
Quartas-feiras, das 17h45 às 21h00
Quintas-feiras, das 12h30 às 14h15
Sábados, das 10h45 às 15h00

Grupo Mãe Benvinda
(Pessoas que perderam seus entes queridos)
Segundas-feiras, das 13h00 às 14h00
Sábados, das 16h00 às 17h00

Grupo Manoel Philomeno de Miranda
(Dependentes químicos)  Terças-feiras, das 19h30 às 21h30
A porta de entrada será fechada às 20h15 

Grupo João Nunes Maia 
(Pacientes com diagnósticos de tumores)
Quartas-feiras, das 19h30 às 21h00

Grupo André Luiz
Vibrações (sem público)
Quintas-feiras, das 20h00 às 21h00

Área de Ensino - Cursos
CIAEETM - Curso Integrado de Aprendizes do Evangelho 
Educação e Treinamento Mediúnico (SEDE)
Segundas-feiras, das 20h00 às 21h45
Terças-feiras, das 14h30 às 16h15
Terças-feiras, das 20h00 às 21h45
Quintas-feiras, das 14h30 às 16h15

CCAM – Curso de Complementação e Aperfeiçoamento 
Mediúnico
Terça-feira, das 20h00 às 21h45 – Casa Luz
(Noturno: a porta de entrada será fechada às 20h15)

Curso às Gestantes
Sextas-feiras, das 13h00 às 16h45 - Casa Luz

Escola de Evangelização Infanto Juvenil
Sábados, das 9h00 às 11h00 - Casa Luz

Grupo de Pais
Sábados, das 9h00 às 10h45 - SEDE

Social
Ambulatórios Médico/Dentário
Rua Antônio Knittel, 57
Médico: Sábados, das 9h00 às 11h00 (cadastramento)
Dentário: Segundas-feiras, das 13h00 às 16h30
Quartas-feiras, das 18h00 às 20h00 - Sábados, das 9h00 às 17h00

Setor Antialcoólico
Segundas-feiras, das 14h00 às 15h00
Quartas-feiras, das 18h00 às 21h00
Sábados, das 11h00 às 15h45

Grupo Socorrista “Aura Celeste”
Assistência aos moradores em situação de rua
Av. Horácio Lafer (entre 671-721)
de segundas-feiras às sextas-feiras, das 17h30 às 23h00

Coral “A Luz Divina”
Ensaio:  Quintas-feiras, das 19h30 às 21h00
Travessa  Carlos Alberto G. Kfouri,  51  – Casa Luz
Entre nºs 671-721 da Av. Horácio Lafer
Bazar Beneficente da Solidariedade  
Av. Horácio Lafer, 743 – Itaim Bibi - SP
Quartas-feiras, das 17h30 às 20h00
Sábados, das 10h30 às 16h00

Área Bibliotecária 
Livraria / Biblioteca Circulante 
Segundas-feiras, das 13h00 às 16h00
Quartas-feiras, das 18h00 às 21h00
Sábados, das 11h00 às 16h00
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T ivemos o prazer de receber, mais uma vez, a visita da 
Professora Heloísa Pires, no dia 03 de outubro de 2018, 
que iniciou sua palestra sob o tema “O Espiritismo 

esclarece, consola e liberta” nos dizendo:
Antes da vinda de Jesus, foram enviados os sacerdotes 

druidas entre os Celtas, nas Gálias, que trouxeram a religião 
espiritualizada, que Kardec compara na Revista Espírita sob o 
título “Druidismo e Espiritismo”.

Jesus disse a mesma verdade, causando a maior revolu-
ção moral em todo o planeta: “Amar ao próximo como a si 
mesmo”. Essa verdade faz com que os indivíduos se modi-
fiquem para melhor e compreendam o real sentido da vida.

No século 19, um sacerdote druida reencarnou para nos 
trazer um exemplo concreto de amor. Ele demonstrou a fé ina-
balável e a compreensão de que o sentido da vida é exemplifi-
car a força, a coragem, a alegria para construirmos um mundo 
de paz, sem violência e sem dores. Essa verdade fez com que os 
druidas, já naquele tempo, não temessem a morte. 

Como essa verdade pode nos consolar num tempo com 
tantas novidades tecnológicas? 

O mundo que criamos, embora os indivíduos carreguem 
rótulos religiosos, é um mundo materialista, ainda sem Deus. 
É um mundo onde os próprios pais educadores, muitas vezes, 
não compreendem seu papel de educação, como disse Carl Jung. 

O Espiritismo tem um aspecto existencialista, espiritualista 
e espírita no sentido de estudo do Ser que se dilata no estudo 
dos seres interexistenciais, nos esclarecendo que nos projeta-
mos através de um corpo físico perecível, mas delicado, em um 
mundo material e projetamo-nos em um mundo espiritual 
com outro corpo que chamamos de perispírito.  

Através dos séculos, nós que somos luzes, centelhas etéreas, 
estamos revestidos de um corpo de energia que varia, conforme 
a nossa evolução espiritual, diz Kardec, no livro “A Gênese”.

Quanto mais conseguimos compreender qual a finalidade 
da existência, quanto mais corajosos nos tornarmos perante os 
problemas existenciais, quanto mais nos libertarmos do medo 
da morte, que não existe, do medo da doença, que nos permite 
crescimento e desenvolvimento, atingimos a finalidade do es-
clarecimento que o Espiritismo nos traz. 

O esclarecimento que nos liberta é o desenvolvimento da fé 
raciocinada, apresentada por Kardec, em O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, que revive os ensinamentos do Mestre Jesus.   

No livro “A Gênese”, está escrito de maneira clara e fácil 
que conseguiremos nos libertar de nossa dificuldade quando 
compreendermos a verdade espiritual.

Heloísa Pires falou-nos ainda sobre a Providência Divina, 
abriu um parêntese para citar Herculano Pires que nos disse: 
“Deus é o imanente, é força, é luz que se espalha por todo Uni-
verso, é amor incondicional e é misericórdia”.

Ela se referiu às Leis Morais contidas em O Livro dos Espíritos. 
Explicou que Kardec falou sobre a antimatéria, que depois foi con-
firmada pela Ciência, mas, tudo que existe foi criado pelo fluido 
cósmico, sobre o qual o pensamento de Deus age e constrói. 

O nosso pensamento cria, transforma, modifica o mundo 

a nossa volta. Somos tão com-
petentes no desenvolvimento 
tecnológico, mas ainda inefi-
cientes no desenvolvimento 
moral. Temos dificuldade em compreender quão grande e 
forte é o nosso pensamento modificador. 

Kardec nos diz que é esta capacidade de fé raciocinada que 
o Espiritismo nos convida a ter porque somos filhos de Deus, 
podemos ser úteis a nós mesmos e à sociedade. As mãos que 
trabalham e ajudam e as que se curvam sobre os próprios filhos 
e sobre os filhos alheios para ensinar a ler e escrever, as que 
se estendem em auxílio aos idosos traduzem o que Jesus nos 
pediu: “Amar ao próximo como a si mesmo”.

A casa espírita nos liberta e faz um trabalho de educação 
com o encarnado e com o desencarnado e os pensamentos a 
nós ligados. Se estivermos todos ligados, na medida em que 
melhoramos o nosso pensamento, melhoramos o pensamento 
de um grupo a nós ligados.

Se Deus vela por nós, se Jesus prometeu velar por nós, se cada 
um de nós tem um Anjo da Guarda, como nos apresenta Kardec 
em “O Livro dos Espíritos”, como duvidar dessa celestial proteção?

Este “Anjo da Guarda” nos envolve para pensarmos de for-
ma melhor, cuida dos nossos problemas, mas, de vez em quan-
do ficamos tão mergulhados nas sombras que ele tem o direito 
de se afastar (questão 495). 

Temos um exército de luzes nos envolvendo.  O Espiritismo 
nos dá os recursos quando comparecemos com perseverança à 
casa espírita, mudando nosso teor mental, estudando, traba-
lhando e recebendo a assistência espiritual.

Vamos nos permitir ler os livros de Kardec. Se estiver com 
problema, faça uma prece, leia o Evangelho, não se esqueça do 
dia da semana e dos dias de ida à casa espírita.

Somos indestrutíveis espiritualmente, somos especiais, pois 
temos o gene Divino e vamos fazer da Terra um mundo de paz, 
de alegria, sem violência, onde aqueles que não quiserem cami-
nhar no sentido da Luz, não por castigo, mas por consequência e 
necessidade, serão levados a reencarnar em mundos primitivos, 
onde aprenderão o que nós temos nos esforçado para aprender: 
“A arte de viver e ser feliz e o desenvolvimento da Fé raciocinada”. 

Heloísa Pires
Trechos da palestra proferida em 03 de outubro de 2018,

na Instituição Beneficente “A Luz Divina”.

Maria do Carmo M. Ferreira
Psicóloga Transpessoal / Alquimista
CRT/SP  50120

Cel: 98187-6862
E-mail:  espacosintonia@uol.com.br
Rua Núncio Petrella, 305 - Sala 1
São Paulo - CEP 05353-240

Sua saúde de dentro para fora!
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Sob o pseudônimo de Júlio Diniz, 
foi um poeta português, nascido 
em 1839 e desencarnado na cidade 
do Porto, em 1871. Seu nome é 
Joaquim Guilherme Gomes Coelho, 
médico, romancista de As pupilas 
do senhor reitor, entre outros.

“A fé sem  obras 
é uma lâmpada 
apagada”  (Neio Lúcio)
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FERNANDA MORACCI ENGELBERG

Psicanalista 
Terapeuta Floral

Rua Vieira de Moraes, 420 - cj. 95 - Campo Belo
E-mail:  fernandamoracci@yahoo.com.br
Cel:  9 8555-5637
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SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PARA EMPRESAS, 
CONDOMÍNIOS, 
CONSULTÓRIOS E 
RESIDÊNCIAS
DIARISTAS PARA 
APARTAMENTOS E CASAS

E-mail: 
augustoeduardo@terra.com.br

Tel: (11) 3751-4852
Cel: (11) 95499-4237 (TIM)
 (11) 96548-0235 (OI)

CLÍNICA DE PSICOLOGIA
• Atendimento a adultos.
•  Terapia Familiar e de Casal.
•  Psicodiagnóstico.
•  Atendimento a pacientes 

portadores de câncer e familiares.

CONVÊNIOS

Psicóloga Responsável
Valéria Jean - CRP 06/102864

CHRONOS - Centro Humanístico de 
Recuperação em Oncologia e Saúde da USP

Rua Miguel Calfat, 128 sala 402
Vila Nova Conceição

Celular: (11) 99618-9083
E-mail: valeriajean05@gmail.com

PSIQUE -
Psicologia de Qualidade

para Estudantes




