CURSO PARA GESTANTES (ENXOVALZINHO)
Mentora:

Maria João de Deus.

o Curso

de Gestantes do Grupo
Espírita Servos de Jesus foi
implantado em 14 de fevereiro
de 2004,
e acontece
nos
segundos e quartos sábados do
mês, à partir de 8:30 horas.

pelas próprias gestantes, com o
propósito de incentivá-Ias no
aprendizado
de um trabalho
manüal.

Após o término
do curso,
entregaremos
às futuras
Este curso tem por objetivo mamães, que tiveram presença
nas
aulas,
o
orientar as futuras mamães assídua
enxovalzinho,
que
é
sobre
seu importantíssimo
confeccionado por voluntárias,
papel
no
processo
reencarnatório,
e sobre
a através de doações recebidas.
responsabilidade na educação e
orientação daquele espírito que Sabemos que a oportunidade da
maternidade é dom sublime e
lhe foi confiada por Deus.
divino, por isso é tarefa que deve
ser abraçada e desempenhada
com amor, firmeza e resignação,
mesmo em face de todas as
dificuldades
com que se
apresente!
Que Jesus nos abençoe aos
propósitos
de renovação
e
trabalho.
Além disso, contamos também
Nazaré
com o apoio de profissionais na
área de saúde, que levam até
elas, as orientações médicas
sobre seu estado gestacional.
Ao longo do curso são propostas
oficinas
para confecção
de
peças de enxoval e artesanatos,

CULTODO EVANOElHONO LAR. Compromisso de amor e crescimento em família.

"AOS PEQUENINOS"

HORA DE PRATICAR

Uma senhora sempre que voltava das aulas de Evangelização
junto com seus dois filhos pequenos, observando as pessoas
na rua, dava às crianças exemplos de caridade.
Quando via um homem dormindo ao relento, sem teto e
cobertor, dizia:
- Crianças, vamos orar para que não falte o agasalho, o
alimento e o abrigo a todos os filhos de Deus.
Se encontrava
um
direção, rapidamente
mãozinhas
de seus
- Vamos dedicar nossas
Deus que o cure ...

bêbado
perambulando
em sua
atravessava
a rua, pegando nas
filhos, e dizia de boa-vontade:
preces em favor desse irmão epedir a

percebeu seu equívoco, pois Jesus nos ensina não somente a orar,
mas a trabalhar, praticando tudo o que aprendemos em nossas
reuniões e aulas de evangelização;
e a melhor maneira de
demonstrar a nossa fé, será sempre através de nossas atitudes.
Hoje, a oração da senhora
com os filhos continua,
só
que de maneira diferente:
- Crianças, vamos agradecer a Jesus por termos condições de
ajudar os menos afortunados com o nosso pão, nosso tempo, nossa
presença amiga e nosso agasalho.
.-Obrigado Senhor.
Fonte: Grãos de Mostarda
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Quando um faminto lhe pedia algo para comer, dizia
rapidamente:
- Vamos pedir a Jesus, meus filhos, que alimente este
irmão e não permita que falte o pão na mesa de quem
tem fome. Oremos minhas crianças.
Porém, neste dia, o filho mais velho, já com seus oito
anos
bem vividos,
interrompeu
a mãe e disse:
- Mãezinha, não seria mais fácil pegar um pãozinho lá
em casa e entregar para este senhor que está com
fome? Senão, Jesus vai ter muito trabalho para fazer um
alimento aparecer na frente dele. A boa senhora acordou e

AOS PAIS
No exercício da caridade, convidemos nossos filhos para que
aprendam com o exemplo. "Estimular as pessoas à iniciativa do
bem com Jesus é formar adeptos conscientes à causa do
Evangelho".

"Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; Estava nu, vestiste-me; adoeci, e visitaste-me;
estive na prisão, e fostes verme" - Mateus 25: 35 e 36

