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2015 Chegou ao Fim

Retorno das Atividades em 2016
Giras de Assistência

Janeiro : Sábado dia 30/01  -  Gira Crianças e Caboclos;
                 

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos

Estamos praticamente encerrando o ano de 2015 e chega aquele momento em 
que as pessoas fazem suas reflexões, de como aproveitaram o ano, se foi um 
ano produtivo, de crescimento e conquistas, se tiveram mais acertos do que 
erros, mais momentos felizes que menos felizes, etc.
Esta reflexão é importante para vermos o que precisamos melhorar, mudar e 
policiar em nossas vidas, pois a cada dia somos uma pessoa diferente, vivendo 
uma nova realidade e para estas mudanças ocorrerem de forma positiva 
devemos realizar estas avaliações, não apenas no fim de cada ano e sim ao fim 
de cada dia para  termos condições de avaliar cada situação.
 É importante chegarmos ao nível de refletirmos cada momento que vivemos 
em nosso dia. 
Partindo do princípio de que o futuro é uma possibilidade, temos que aproveitar 
o presente para alterarmos aquilo que julgarmos estarmos prontos para mudar 
em nosso universo, seja ele interior ou não.  
Temos que ter consciência que quase tudo em nossa existência depende de 
nós para melhorar. Deus nos deu a inteligência como procuração e devemos 
fazer uso desta ferramenta constantemente.
Devemos evitar sentimentos baixos como raivas, mágoas, inveja, etc, que 
impedem de termos uma maior clareza na hora de refletirmos sobre 
determinada situação, pois podem nos dar uma visão distorcida da situação.
Estamos aqui para crescermos espiritualmente, mas isto em momento nenhum 
quer dizer que devemos sofrer e sermos infelizes. Isto é uma interpretação 
errada, pois Deus é amor e nunca colocaria um filho seu para ser infeliz.
Devemos lembrar que somos reflexos de nós mesmos, e podemos mudar esta 
imagem através de pensamentos e atitudes equilibradas.
Feliz Natal a todos, que o Espírito Crístico esteja presente no coração de todos 
e que 2016 seja um ano de muitas conquistas e transformações positivas.  
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