PALESTRAS PÚBLICAS - AGOSTO 2013
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ORADOR(A)

TEMA

SEGUNDA À SEXTA-FEIRA ÀS 19h30min - DOMINGOS ÀS 16h
Vigiai e Orai
Jesus e suas Parábolas
A Candeia
Reconcilia-te com o Teu Adversário
A Família e seus Compromissos
A Reencarnação - Um Processo de Reeducação
A Dinâmica da Caridade
A Marcha do Progresso
A Transformação Pessoal em um Mundo em Mutação
A Regra Áurea
O Sermão da Montanha
O Passe Espírita
A Mulher Adúltera
O Suicídio, Causas e Conseqüências
Pensamento-Construção do Destino e da Felicidade
Aprenda a Amar Você
As Expiações Coletivas
Lei de Causa e Efeito - O Destino Somos Nós
O Juízo Final na Visão Espírita
A Parábola do Bom Samaritano
O Despertar do Espírito
Os Últimos Serão os Primeiros
Causas Espirituais das Doenças
A Obsessão e sua Cura
O Homem de Bem
O Trabalho como fator de Evolução

Márcio Coutinho de Abreu
Eliane Coelho de C. Baylão
Alcione Andries Lopes
Lindolfo Ferreira Neves Jr.
Regina Célia de Oliveira
Irinéa Pereira Brígida
Corydes Francisco Monsores
Alanê Fialho de C.Pereira
Sinézio Augusto Grimann
Leir Elmi Gripp Sampaio
Luiz Carlos de Carvalho
Elizabete Fontes Domingueti
Fabíola Moura
Norma Suely de Oliveira
Sérgio Thiesen
Vera Stocco
Cláudia Zambroni
Júlio César Costa
Marlene de Melo Xavier
Elenice Maia Mascarenhas
Maurício Mancini
Neide de Fátima Chaves
Domingos Sávio de Miranda
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
Ubirajara de Oliveira Vaz
Sebastião Vianna

QUARTA-FEIRA ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
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Quarta
Quarta
Quarta
Quarta

A Eutanásia na Visão Espírita
A Lei do Dar e do Receber
A Influência dos Espíritos em nossos Pensamentos
A Parábola do Semeador

Terezinha Péris Rodrigues
José Francisco S. Corrêa
Petrônio Cópola Filho
Maria Elza de Oliveira

ATIVIDADES DA AEEV
RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO: 2ª a 6ª feira, 19h; 4ªs feiras, 15h; domingos, 15h30min
ATENDIMENTO FRATERNO: 2ª a 6ª feira, 19h
PALESTRAS PÚBLICAS: 2ª a 6ªfeira, 19h30min; 4ª feiras, 15h e 19h30min; domingos, 16h
EVANGELIZAÇÃO PARA A INFÂNCIA: Domingos, 15h30min
MOCIDADE ESPÍRITA PAULO DE TARSO: domingos, 15h30min
ESDE - ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA: 2ª e 3ªs feiras, 19h15min
GRUPO DE ESTUDO DO LIVRO DOS ESPÍRITOS: 5ªfeiras, 19h30min
GRUPOS DE ESTUDO DO EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO: 4ªfeiras, 19h
GRUPO DE ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS: 6ªs, 19h30min e 20h
GRUPOS DE ESTUDO DOS QUATRO EVANGELHOS: 3ªs feiras, 15h, 17h30min e 19h30min
GRUPOS DE ESTUDO DAS OBRAS DE ANDRÉ LUIZ: 4ª e 5ª feiras, 19h30min
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR - cadastramento: 3ªs feiras, 14h
ASSISTÊNCIA A GESTANTES E ENXOVAL DO BEBÊ - cadastramento: 3ªs feiras, 14h
BAZAR BENEFICENTE: 1º, 3º, 4º e 5º sábados, 09h
ASSISTÊNCIA A PRESIDIÁRIOS: 2ªs feiras, 10h
ASSISTÊNCIA A HOSPITALIZADOS COM DOENÇAS MENTAIS: domingos, 8h
BIBLIOTECA: 2ª a 6ªfeira, 19h15min, domingos, 16h
LIVRARIA: 2ª a 6ª feiras, 8 às 12h, 14 às 17h e 19 às 21h, domingos, 16h
SECRETARIA: 2ª a 6ªfeira, 8 às 12h, 14 às 17h e 19 às 21h, domingos, 16h

Adesa ao:
CEUNIVRE – CEERJ - FEB

Ano XVIII

ÓRGÃO INFORMATIVO E DOUTRINÁRIO DA
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68 anos - 1945 a 2013
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ESTUDANTES DA VERDADE

DATA

NOTÍCIAS DA CASA
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

Deus Sempre Responde é o livro do mês. Um
romance do Espírito Marius psicografado pelo
médium Bertani Marinho e editado pela Lúmen
Editorial, de São Paulo, SP. O livro conta a estória
de Donato Callegari e Marcela, que viviam na
Vila Roma, na cidade de São Paulo, onde residiam
muitos imigrantes italianos e todos se conheciam
e se ajudavam.
Donato é marceneiro e Marcela dona de casa. A
vida dela é cuidar da casa, do marido e dos filhos
Giuseppe e Roberta, a caçula. Seu amor pela família
não tem limites. É mãe e esposa dedicada. De
repente, Donato perde o emprego e o casal descobre
que o filho está com linfoma de Burkitt e precisa de
tratamento urgente. Os dois especialistas
consultados confirmam o diagnóstico.
Assim tem início uma jornada de provas e
expiações para a família. Eles vão entrar em contato
com o Espiritismo, aprender muito sobre a Lei de
Ação e Reação, da necessidade da reforma íntima,
do mundo espiritual e principalmente conhecer o
amor de Deus que sempre ouve os seus filhos
quando rogamos com fé. O leitor aprende também
co m a ex p e r i ê n c i a d a fa m í l i a , o bte n d o
esclarecimento sobre os assuntos tratados.
Associe-se ao nosso Clube e receba um livro
espírita por apenas R$ 14,00 por mês. A adesão e a
retirada dos livros podem ser efetuadas nas Bancas
do Livro Espírita situadas na Rua 33, na Av. Amaral
Peixoto ou na Secretaria da AEEV.
APRENDIZADO DO EVANGELHO (22)

PARA REFLETIR
BENIGNIDADE
Meditemos na Tolerância Divina, para que não
venhamos a cair nos precipícios da violência.
Basta refletir na desculpa incessante do Céu às
nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo,
para que abracemos a justa necessidade da
compaixão infatigável uns para com os outros.
Desce Jesus da Espiritualidade Solar, dissipandonos a sombra. Negamos-Lhe guarida. O Supremo
Senhor, porém, não nos priva de Sua augusta
presença.
O Divino Benfeitor exemplifica o amor
incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e
da alma,. A ensinar-nos a bondade e a renúncia
como normas de justa felicidade; contudo,
recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a
cruz da morte. A Infinita Sabedoria, no entanto, não
nos recusa a herança do Seu Evangelho renovador.
Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor
e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo
fogueiras de perseguição e extermínio; todavia o
Altíssimo Pai não nos cassa a oportunidade de
prosseguir caminhando no tempo e no espaço, em
busca da evolução.
Reflete na magnanimidade de Deus e não
colecione desapontamentos e mágoas, para que o
bem te encontre à feição de canal seguro e limpo.
Guardar ressentimento e vingança, melindre e
rancor é o mesmo que transformar o coração num
vaso de fel.
Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos
constante benignidade uns para com os outros,
porque somente assim viveremos nos clima de
Jesus, que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e
o auxílio da Providência Celestial.

- Há, como sabeis, mundos inferiores e mundos
superiores; mundos materiais e mundos fluídicos.
- Quanto mais o Espírito se depura, tanto mais se
afasta dos instintos materiais. Quanto mais perto se
encontra das encarnações primitivas, tanto mais se
entrega às necessidades que o aproximam do
animal;
Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier
- O mesmo se dá com todas as necessidades da
existência material, que se diversificam e mesmo
desaparecem à medida que o Espírito se purifica.
NOVO ASSOCIADO
- À proporção que sobe na escala dos mundos, mais
as necessidades do corpo físico, e por conseguinte os
É com prazer que a Diretoria informa a inclusão do irmão Carlos
meios de reprodução, se depuram e se
Alberto Rodrigues da Fonseca, ao Quadro de Associados da AEEV,
espiritualizam.
- A união da matéria com a matéria para formar a como associado contribuinte, cuja proposta foi aprovada na última
matéria é uma das condições inerentes à vossa reunião realizada em 16/07. Que Deus o abençoe!
inferioridade e só existe nos mundos materiais, em
cujo número ainda se conta a Terra.

EDITORIAL
O MÊS DA GRATIDÃO AEEV

Naquela casa e na mesma data foi fundada a
instituição que, por sugestão de um espírito
chamado Caboclo Ubiratan, através do médium
Wagner Dias Barbosa, recebeu a denominação de
Associação Espírita Estudantes da Verdade. Ali
nascia o compromisso de um grupo de espíritas em
desenvolver uma organização para o estudo
teórico e prático do Espiritismo, codificado por
Allan Kardec, no seu tríplice aspecto: científico,
Adauto de Souza Telles, espírita nascido em Rio filosófico e religioso.
das Flores e morando no Rio de Janeiro, onde
freqüentava o Grêmio Espírita Nazareno, vindo
A Verdade para a humanidade da Terra é Jesus!
para Volta Redonda trabalhar na Companhia Estudar a Verdade é buscar conhecer
Siderúrgica Nacional, motivado por um episódio verdadeiramente esse Espírito que é nosso Guia e
que acontecia na cidade operária, reuniu-se com Modelo. Assim, ser Estudante da Verdade é
Sebastião Marques e Sebastião Pereira Assumpção aplicar-se em estudos para compreender o
para encontrarem solução espírita para um caso de significado dos ensinamentos do Evangelho, à luz
processo obsessivo. Verificaram que para a da doutrina espírita e da ciência espiritual. É
abordagem adequada do problema era necessário aprender a amar a Deus, a amar a Jesus e a praticar
reunir um grupo maior. Foi assim que em apoio ao a Caridade.
grupo inicial associaram-se José Ribeiro Vaz,
Está justificada a razão porque no mês de agosto
Wagner Dias Barbosa, Bráulio Pires Baptista,
dedicamos
este espaço a relembrar os pioneiros e
Oswaldino Gambôa, Afonso Pereira da Silva e o Dr.
fundadores da Casa de Francisco de Paula Victor,
João Gomes de Miranda.
mentor espiritual da AEEV, prestando-lhes nossa
Debelado o processo obsessivo, estava lançada gratidão por iluminar este caminho que há 68 anos
a semeadura do Espiritismo no então distrito de ve m n o s o fe re c e n d o o p o r t u n i d a d e d e
Barra Mansa, como fruto de ação desinteressada e aprimoramento e redenção. Externarmos também
caridosa daqueles irmãos pioneiros. Surgiu daí a nosso reconhecimento e gratidão a todos os
idéia de se fundar uma instituição espírita em Volta trabalhadores de boa vontade que nos
Redonda. Inspirados realizaram a primeira reunião antecederam e que foram responsáveis por
na casa do Dr. João Miranda, situada na avenida salvaguardar os princípios constitutivos desta
Paulo de Frontin, Aterrado, no dia 19 de agosto de Instituição.
1945.
Muitas pessoas indagam sobre a razão do nome
da nossa instituição: Estudantes da Verdade. Para
alguns pode parecer que foi certa pretensão do
pequeno grupo de espíritas que fundou nossa Casa,
assim se auto intitular. Mas não foi bem assim.

ESTUDANDO KARDEC
A PRECE A QUEM APROVEITA
“Vigiai, pois, orando todo o tempo, a fim de que
vos façais dignos de evitar todos os males que têm
de suceder e de apresentar-vos com confiança
diante do Filho do homem”. – Lucas, cap. XXI, v. 36.
Meus amigos, os escândalos, se darão; mas, ai
daqueles por quem os escândalos se derem. O mal,
arraigado como se acha no vosso Planeta, trará
sempre, até a sua purificação, sofrimentos e dores,
como condição do seu progresso. Evitá-lo é
impossível, porque seria querer pôr entraves aos
decretos imutáveis do nosso Criador.
Quando se vos aconselha que oreis, é para que,

assim fazendo o vosso Espírito caminhe para a
perfeição moral. Orar é elevar a alma aos pés do
Criador. E nem só a nós aproveita a nossa oração;
aproveita igualmente àquele que for tocado por ela.
Se, porém, esse também não orar, nada aproveitará
da nossa intercessão por ele.
Crede, meus irmãos, que tudo o que os Evangelhos
do Senhor dizem são fatos que hão de suceder./
Jesus, antevendo-os com a sua presciência, os
anunciou, para que, à medida que se forem dando,
mais crida vá sendo a sua palavra.
É o que vos posso, neste momento, dizer e julgo
ser bastante para que bem compreendais o ponto
em estudo.
Allan Kardec, mensagem 38, As Virtudes do Céu

