
Alguém da multidão  lhe disse: “Mestre, dize a meu



Instituição Beneficente “A Luz Divina”
Entidade Espírita

Todo atendimento é gratuito

ATENDIMENTO SUSPENSO em virtude do Isolamento 
Social Imposto pelo Governo do Estado de São Paulo até 

30/06/2020.

Assistência Espiritual: Horários de funcionamento
Março/Abril: horários suspensos. “A Luz Divina” fechada.

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 11h00

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

Bazar Beneficente da Solidariedade  
Av. Horácio Lafer, 743 – Itaim Bibi - SP
Quartas-feiras, das 17h00 às  20h00
Sábados, das 12h00 às 16h00 
Livraria
Segundas-feiras, das 12h15 às 15h00
Quartas-feiras, das 17h45 às 20h45
Quintas-feiras, das 12h15 às 14h15 
Sábados, das 10h45 às 16h00 
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Editorial: O Espiritismo e a Política / Área de Divulgação

Notas: Oficial da FEB -  FEESP -  “A Luz Divina” - Dados Covid

Ação de Solidariedade: Área de Assistência Social

Belo Planeta / Hammed

Prece / Fernando Pessoa

Planeta Terra: O Pálido Ponto Azul

Bezerra de Menezes: O Legado e seus Pensamentos 

Grupo da Fraternidade: Teu Recanto 

Grupo de Psicografia “Paulo de Tarso”: Bem aventurados os aflitos /

Oração sem Inércia

Evangelho: Amai Os Vossos Inimigos / Allan Kardec

Falecimentos: Sr. Jorge Águido de Jesus Perez de Oliveira /

Sr. Gélson Fábio Boattini Júnior

Artigo: O santuário sublime / Emmanuel

Do Perdão: A última tentação / Irmão X

Humildade / Rubens W. Rigon

O Amor / Madre Teresa de Calcutá

Família / Marco Antonio Maiuri Miranda

Assistência Espiritual  
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Em virtude das recentes recomendações dos 
Governos estaduais e do Distrito Federal sobre 
a realização de atividades presenciais nas insti-
tuições religiosas, a Federação Espírita Brasileira 

(FEB) orienta que adotemos atitudes responsáveis e segu-
ras, zelando pelo cumprimento da  Lei de Justiça, Amor e 
Caridade e pelo atendimento às legislações específicas das 
diferentes unidades da Federação.

A FEB seguirá com as portas virtuais abertas, com vibra-
ções, palestras diárias, atendimento ao público, estudos, 
mantendo, no entanto, suspenso o funcionamento ao 
longo deste mês das atividades presenciais. Devemos 
atender ao imperativo de se evitar aglomerações, mas po-
demos desenvolver trabalhos diversos para nosso auxílio 
individual e coletivo, preservando o amparo necessário aos 
que necessitarem.

Sugerimos, neste momento, a continuidade de ações 
anteriormente indicadas como medidas no atendimento 
espiritual que se façam necessárias, a exemplo de se reali-
zar o culto no lar nos horários das reuniões no Centro Es-
pírita; cultivar a leitura edificante; acompanhar palestras 
disponíveis nos vários canais da Internet; fazer estudos em 
casa com a participação de familiares; realizar leituras para 
doentes ou pessoas com dificuldades que morem no mes-
mo ambiente; estudar individualmente sobre temas que 
possam melhorar e ampliar a compreensão do momento; 
orar pelos enfermos em geral; e adotar outras estratégias 
que possam atender melhor a realidade de cada um.

Para o  âmbito do Movimento Espírita, lembramos 
que  é fundamental que as Instituições Espíritas aten-
dam às recomendações governamentais de suas locali-
dades para a manutenção do bem-estar coletivo.

Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, à manei-
ra de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores 
humanos, é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima 
de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as 
nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a 
inspiração do Senhor possa brilhar. (Livro Encontro Marcado, 
ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido 
Xavier. FEB Editora)

Brasília, 4 de junho de 2020

Fraternalmente,
Federação Espírita Brasileira

A “A LUZ DIVINA” informa que 
continua atendendo as reco-
mendações do Governo do 

Estado de São Paulo e prorrogou a suspen-
são de suas atividades até 30/06/2020.

COVID-19

Em 11 de março de 2020, a  Orga-
nização Mundial da Saúde  de-
clarou o surto de uma  pandemia: 

Coronavírus (COVID-19).
  Até meados de junho de 2020, em 

mais de 200 países e territórios foram 
confirmados 8.032.373 casos da doença, 
436.311pessoas morreram e 4.149.905 fo-
ram curadas.

No Brasil, até meados de junho de 
2020, foram confirmados  867.882 casos 
da doença,  43.389 pessoas morreram e 
453.568 foram curadas.

Dados retirados  de  https://www.
worldometers.info/coronavirus/

Até o momento, não existem medi-
camentos específicos para tratar o novo 
Coronavírus. Alguns países que estão 
pesquisando e testando para produção 
da vacina: China, Estados Unidos (EUA), 
Alemanha, Inglaterra, Japão, Israel e 
Brasil. 

A FEESP – Federação Espírita do 
Estado de São Paulo prorrogou 
a suspensão de suas atividades 

até 30/06/2020.

14º Comunicado Oficial -  
27 de maio de 2020

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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“Ora, da mesma forma que, numa cidade, toda a população não está nos 
hospitais ou nas prisões, toda a Humanidade não está sobre a Terra; como 
se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o 
tempo, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes, quando está curado 
das suas enfermidades morais.” (O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo III, item 7.)
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O Grupo de Psicografia “Paulo de Tarso” é composto por médiuns 
da “A Luz Divina”. Iniciou seus trabalhos em 04 de agosto de 1988.  No 
Templo, encontram-se pastas numeradas de 01 a 81 (até 2019), 
com mensagens para leitura no local, como fonte de consulta para os 
frequentadores. Os leitores interessados podem solicitar cópias das 
mensagens na Área de Divulgação (arquivo digital). 
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Onde o amor começa? 
Na nossa própria família.
Na nossa própria casa.
Como ele começa?
Rezando juntos.
A família que reza junta, per-

manece junta.
E se vocês permanecem jun-

tos, vocês vão amar uns aos ou-
tros, como Deus ama cada um 
de vocês.

Hoje em dia no mundo há 
tanto sofrimento por causa des-
sa falta de oração, de unidade na 
família.

Então, hoje que estamos jun-
tos, vamos tomar um resolução 
firme de que vamos trazer ora-
ção para nossa família, que va-
mos ensinar nossos filhos a rezar 
e vamos rezar com eles. E vocês 
verão a alegria, o amor, a paz 
que entrarão nos seus corações.

Porque o fruto da oração é o 
aprofundamento da fé, e o fruto 
da fé é o amor, e o fruto do amor 
é o serviço, e o fruto do serviço 
é a paz.

Atos de amor são atos de 
paz. 

Por isso, levemos o terno 
amor de Deus às nossas famílias.

Madre Teresa de Calcutá
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