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Irmãos de Ideal
Apreciar com maior inteireza as expressões em
que se desvelam os caminhos da evolução é a tarefa sobremaneira desafiadora, conquanto necessária ao amadurecimento e ao fortalecimento dos
seareiros do Cristo.
No momento em que se concretiza materialmente o conjunto de esforços envidado ao longo
do tempo para que trilhemos com maior estabilidade e solidez, somos todos convidados a refletir
sobre a materialidade e a espiritualidade da Obra
redentora em cujo seio a vaga de trabalho nos foi
concedida pela misericórdia e pelo amor de Deus.
A Ciência Espírita descortina à nossa razão os
elementos gerais que compõem o Universo – as
nuances do Pensamento Divino, em edificação
constante, no qual estamos imersos.
Eis que somos instados a obrar em espírito e
matéria, destinando os recursos e os talentos concedidos por Deus à finalidade perfectível da humanidade.
Obnubilados pelo mergulho na carne, não raramente detemo-nos em apreciações e empreendi-

Novembro de 2015

Nº 211

mentos que negligenciam a essência espiritual
de nossa viagem existencial. Chamados ao despertamento para a realidade da vida e para a superação dos viezes materialistas, muitas vezes
dos excedemos ao desconsiderar a relevância da
matéria para que alcancemos o triunfo do Espírito.

Precavidos da indevida cisão entre os elementos da Criação estejamos despertos para obrar
em espírito e matéria, concretizando os matizes
evolutivos das reencarnações sobre as bases da
fraternidade e união, que irão nos distinguir com
a condição de servidores fiéis.
Permaneçamos em labor constante e progressivo, sem nos determos pelo desperdício de qualquer natureza ou pelas quezilas debilitantes e
perigosas.

A Providência Divina oportuniza-nos a tarefa
de difundirmos o Consolador, de unirmos e reunirmos os servidores encarnados e desencarnados em torno das diretrizes do Cristo, constantemente trazidas pelos Seus amorosos prepostos a
orientar nossos passos. Para tais fins, franqueianos os meios de ação, dentre eles as edificações
que hão de abrigar no mundo os núcleos de trabalho cristão.

Unamo-nos em gratidão, louvor e rogativa
ao pai para que a entrega do quanto temos, no
exercício diuturno de Amor, dignifique as vossas
almas.
Que Deus e Jesus abençoem a nova casa da
nossa Causa, para que ela nos abrigue física e espiritualmente das intempéries dos dois mundos
e se faça o oásis de paz e a oficina de trabalho, de
onde emanarão sempre as luzes do Espiritismo
no solo do Rio Grande , do Brasil e do Mundo.

Alegremo-nos, portanto, pela amostra singela do poder da união, demonstrado quando alinhamos as nossas vidas e as nossas instituições
aos propósitos para os quais se destinam as suas
existências.

Com votos renovadores de trabalho e união.

Contemplemos a condição de servir, permitida
pelo Alto, com a certeza de que nos cabe a renovação dos compromissos e da fé.

Francisco Spinelli e Trabalhadores da FERGS,
sob a orientação de Natanael.

Auscultemos os nossos corações para neles
identificarmos o que já logramos entregar ao
ideal que nos une e o quanto ainda já, aguardando por nossas decisões abnegadas e lúcidas para
bem compartilharmos na seara comum.

Mensagem recebida no dia 25 de novembro de
2015 no Grupo Yvonne Pereira do Hospital Espírita
de Porto Alegre.

ATENDIMENTO DAS ÁREAS NA FERGS

ATIVIDADES NA FERGS

Terças e Quintas, das 14h30 às 17h:

Terças, das 14h às 14h30:
Prece e Irradiação

Área de Assistência e Promoção Social Espírita: apse@fergs.org.br
Atendimento Espiritual no Centro Espírita: aece@fergs.org.br
Vice-presidencia Doutrinária: vpdout@fergs.org.br
Vice-presidencia de Unificação: vpunif@fergs.org.br

Quintas, das 14h às 14h30:
Culto do Evangelho (Diretoria e Voluntários)

ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA FERGS

Quinta, das 14h30 às 17h30min:

Em caráter permanente. Horário Comercial.
Fone: (51) 3224.1493 - e-mail: secretaria@fergs.org.br

Área de Estudo do Espiritismo: area.estudo.espiritismo@fergs.org.br

Terças, das 14h30 às 17h:

LIVRARIA E EDITORA FRANCISCO SPINELLI

Área de Infância e Juventude: aij@fergs.org.br

Terças, das 14h30 às 17h:

Área da Família: afa@fergs.org.br

Terças, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30 e Quintas, das 9h às 11h30:
Área de Pesquisa e Documentação: apd@fergs.org.br

Terças, das 13h30 às 17h30min:

Assessoramento ao Centro Espírita: centroespirita.vpunif@fergs.org.br

Unificador
Travessa Azevedo, 88 Porto Alegre/RS
CEP 90220-200 - Fone: (51) 3224.1493
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