
De 29 de novembro até o dia 10 de 
dezembro de 2014, as Bandeirantes 
realizaram com muito amor o nosso 

Bazar Natalino e o tradicional Brechó Beneficente.
Durante todo o ano as Bandeirantes 

trabalham com diversas técnicas de artesanato 
e produzem enxovais completos com peças feitas 
a mão com muito cuidado e carinho. E o resultado 
deste trabalho só poderia ser belíssimo.

Veja todas as fotos no site do ceal: 
www.cealdf.org.br

Bandeirantes realizam mais um  
Brechó Beneficente e Bazar de Natal Irmã Scheilla 
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“Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face,  
em todas as  épocas da humanidade.”  (ESE)

Boletim



Pai de  i n f i n i t a  bondade 
abençoe a cada um de nós, 
trabalhadores desta casa, que 

nos esforçamos para por em prática as 
lições do Querido Mestre, amparando e 
auxiliando àqueles que nos procuram 
com suas necessidades físicas, morais 
e espirituais.

Somos as sementes que caíram 
em terra fértil, nossa responsabilidade 
é enorme em relação aos irmãos que 
adentram esta casa. Daí a necessidade 
de vigiarmos e orarmos para não cairmos 
nas tentações mundanas e esquecermo-
nos de nossos compromissos. 

Somos os primeiros que precisamos 
nos evangelizar, para que tenhamos 
condições de levar as lições do Divino 
Amigo àqueles que nos procuram.

Tenhamos em mente o mandamento 
maior e só façamos ao próximo o que 
desejamos a nós mesmos.

Nesta divina escola temos a 
oportunidade de desabrochar as virtudes 
latentes em nossas almas.

Neste  mundo somos todos 
imperfeitos. Se queremos auxiliar, 
pratiquemos a caridade de acordo 
com as orientações dos benfeitores: 
benevolênc ia  para  com todos , 
indulgência para com os erros de nossos 
irmãos e perdão das ofensas.

Muitos companheiros afastam-se do 
trabalho, pois ainda não são capazes de 
refletir sobre as advertências de alguns 
irmãos a respeito da melhor maneira de agir.

I rmãos, t rabalhamos para o 
Cristo. É a Ele que devemos elevar 
nossos pensamentos e sentimentos 

Caridade, indulgência e humildade

e pedir orientações. Se a crítica de um 
companheiro tiver fundamento, reflitamos 
sobre nossas ações e modifiquemo-nos 
no que for possível, se não, continuemos 
nossa jornada.

Se desejarmos auxiliar, auxiliemo-
nos primeiramente. Precisamos nos 
capacitar continuamente naquilo que nos 
propormos a auxiliar. 

Estudemos sempre. A literatura espírita 
é muito ampla. Diversos companheiros, 
por possuírem mais experiência possuem 
condições de nos orientar, seja através 
de um diálogo, palestras, seminários ou 
observando o seu exemplo.

Nenhum de nós é perfeito, nem 
donos da verdade; tenhamos humildade. 

Unamo-nos como um feixe de 
varas e certamente muito produziremos 
em nossa casa. Todos os trabalhos 
são importantes e complementares. 
Tenhamos o Divino Mestre em nossas 
mentes e corações e certamente faremos 
a vontade do Pai. 

Graças a Deus.

Comunicação psicografada recebida na Sala Bezerra de Menezes dia 11/12/2014.
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