PALESTRAS PÚBLICAS – DEZEMBRO 2013
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Domingo
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Quinta
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Domingo
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Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça

04
11
18

Quarta
Quarta
Quarta

ORADOR

TEMA

DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA ÀS 19h30min - DOMINGOS ÀS 16h
Sueli Piassi
Considerações sobre a Cura
Lindolfo Ferreira Neves Jr.
A Evolução Moral e Intelectual do Espírito
Terezinha C. de Carvalho
A Igualdade Natural
Renata Carisio Pereira Neves
O Aborto e suas Conseqüências
Márcio Coutinho de Abreu
A Lei de Liberdade
Eliane Coelho de C. Baylão
O Desafio da Reforma Íntima
Rememoração do Nascimento de Jesus
Orientadores do DIJ*
Os Benefícios da Prece
Leir Elmi Gripp Sampaio
A Parábola do Semeador
Luiz Carlos de Carvalho
Os Milagres de Jesus
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
A Mediunidade com Jesus
Corydes Francisco Monsores
Jesus - Médico das Almas
Alanê F. de Carvalho Pereira
As Diversas Formas de Caridade
Robinson Soares
Ajuda-te a ti Mesmo que o Céu te Ajudará
Vera Lúcia Stocco
A Lei de Causa e Efeito
Regina Célia de Oliveira
Considerações Sobre o Pensamento
Júlio César Costa
O Bom Samaritano
Fabíola Moura
O Filho Pródigo
Claudia Zambroni
A Voz do Evangelho
Elizabete F. Domingueti
A Sabedoria das Parábolas de Jesus
Neide de Fátima Chaves
A Justiça das Aflições
Domingos Sávio de Miranda
Considerações sobre o Natal de Jesus
Luiz Carlos de Carvalho
O Óbolo da Viúva
Marlene de Melo Xavier
Reflexões Sobre a Reencarnação
Sinézio Augusto Grimann
Há Muitas Moradas na Casa de meu Pai
Francisco Hamilton A. Silva
A Geração Nova
Roni Ricardo Osório Maia
Uma Mensagem de Esperança
Lindolfo Ferreira Neves Jr.
QUARTA-FEIRA ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
Terezinha Peris Rodrigues
A Negação de Pedro
Fé: Mãe da Esperança e da Caridade
José Francisco S. Corrêa
A Lei de Justiça, Amor e Caridade
Petrônio Copola Filho
* EEE - Escola de Evangelização Emmanuel

MEPT - Mocidade Espírita Paulo de Tarso

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: 2ªfeira, 19h30min
GRUPOS DE ESTUDO DO EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO: 4ªfeira, 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
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:

36º CEU – CEERJ - FEB

Ano XVIII

ÓRGÃO INFORMATIVO E DOUTRINÁRIO DA
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ESTUDANTES DA VERDADE
Rua Carlos Chagas, 708 – Bairro São Lucas – V. Redonda – RJ
CEP 27264-420 - Tel: 3342-4270 – Fundada em 19 de agosto de 1945
www.aeev.org - contato@aeev.org
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EDITORIAL

NATAL

É sempre bom relembrar que o nascimento de Jesus - O MAIOR ACONTECIMENTO DA
HISTÓRIA DA HUMANIDADE exigiu um planejamento pelas altas esferas da
espiritualidade, com muitos séculos de antecedência, com envolvimento do trabalho e a
reencarnação de incontáveis espíritos de elevada hierarquia, dentre os quais destacamos
Maria, José e João Batista e, objetivava a melhoria moral da humanidade e a iluminação
individual de cada um de nós em particular, sempre mantendo o respeito ao nosso livre
arbítrio.
Com o nascimento de Jesus, que nos trouxe seu evangelho redentor e o exemplificou
integralmente, tivemos a demonstração d'Ele de como devemos proceder para sermos
verdadeiros Filhos de Deus. O planeta Terra, nosso mundo, obteve sua maioridade e
iniciou o processo que lhe permitirá ser elevado à categoria de mundo de regeneração.
Entretanto, essa promoção depende de nós, seus habitantes, individualmente pelo
esforço de cada espírito e do conjunto como um todo.
Assim, devemos saber que a verdadeira Comemoração do Natal de Jesus não se
restringe a uma festa vulgar de troca de presentes comes e bebes, mas deve ser,
“sobretudo de espiritualidade, contribuindo para que a dor seja menos sofrida e o
desespero ceda lugar à alegria em memória d'Ele, o conquistador inconsquistado”,
segundo o dizer de Joana de Ângelis, na sua magnífica mensagem intitulada Noite
Extraordinária, inserida no livro Ilumina-te.
Natal é ocasião para reconhecimento do sacrifício inimaginável do Senhor em benefício
da humanidade, que foi a sua permanência entre nós, para nos questionarmos se estamos
cumprindo a Sua vontade, pela iluminação própria e por fazer aos outros o que queremos
que eles nos façam. Somente dessa forma estaremos realmente aptos a participar da
alegria do Divino Aniversariante.
Neste Natal “faze silêncio de oração e deixa-te TRANSFOTMAR pelo psiquismo do
Mestre a quem amas, dedicando a tua existência ao serviço de amor, nestes tormentosos
dias da humanidade.”
AGRADECIMENTO
Ao encerrarmos mais hum ano de atividades, a Diretoria Executiva da AEEV agradece a JESUS pela
oportunidade de trabalho, a Francisco de Paula Victor e demais Benfeitores Espirituais da Casa pelo auxílio e proteção. Agradece
também a todas as equipes de trabalhadores dos vários setores da Instituição, aos associados e frequentadores pela participação
e colaboração, sem as quais nada poderia ser realizado.

NOTÍCIAS DA CASA
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

ILUMINA-TE - O livro do mês é uma coletânea
de instrutivas mensagens ditadas pelo
luminoso Espírito de Joanna de Angellis ao
médium Divaldo Pereira Franco e editado pela
InterVidas, de Catanduva, SP. Nas mensagens a
autora espiritual aborda temas conflitivos da
atualidade e oferece a fórmula eficaz para uma
vivência dignificante, haurida no evangelho de
Jesus, tais como: o silêncio interior, a busca da
iluminação, as lutas abençoadas, os lazeres e
divertimentos, os sentimentos perversos, a
enfermidade da alma, a renúncia, a
serenidade, o perdão, os relacionamentos, a
mediunidade, o dever. Tudo isso e muito mais
em 30 capítulos cativantes e objetivos,
acompanhados por mais de 450 notas
explicativas e índice geral com mais de 800
entradas. Entenda por que a busca da
autoiluminação é proposta inadiável para a
conquista da harmonia interior, da plenitude e
da paz.
Associe-se ao nosso Clube e receba um livro
espírita por apena R$ 14,00 por mês. A adesão
e a retirada dos livros podem ser efetuadas nas
Bancas do Livro Espíritas situadas na Rua 33, na
Av. Amaral Peixoto ou na Secretaria da AEEV
NOVOS ASSOCIADOS

É com muita satisfação que comunicamos a admissão
no Quadro de Associados da AEEV dos irmã Érika
Henrique de Souza, cuja proposta foi aprovada na
reunião da Diretoria Executiva de 19.11.13.
Continuamos aguardando as propostas dos
frequentadores que ainda não se associaram.
RECESSO DE FIM DE ANO
Há setores da nossa Casa cujos trabalhos não são
interrompidos, são eles: Sessões de Palestras
Públicas e Passes, Reuniões Mediúnicas,
Atendimento Fraterno, Assistência Material aos
Necessitados, Visitas aos Presidiários e aos
Enfermos Psiquiátricos, Livraria e Biblioteca.
Outros, por suas características, podem ter
recesso tais como: Reuniões de Estudos
Sistematizados-RESD; Grupos de Estudos: das Obras
de André Luiz, do Livro dos Espíritos, do Livro dos
Médiuns, da Mediunidade, do Evangelho Segundo o
Espiritismo, dos Quatro Evangelhos; Escola de
Evangelho Emmanuel e Mocidade Espírita Paulo de
Tarso; Grupos de Almoço de Confraternização e de
Confecção de Enxovais para Bebês, que suspenderão
suas atividades na 2ª quinzena de dezembro e
retornarão suas atividades em fevereiro de 2014.

PARA REFLETIR
REUNIÃO DOS TRABALHADORES DA AEEV
Dia 07/12 – sábado, das 14h30min às 17h haverá a
tradicional reunião dos trabalhadores da nossa Casa,
quando teremos a feliz oportunidade de conviver
(rever ou conhecer) os membros de todos os setores
da AEEV, tomar conhecimento dos trabalhos
realizados, confraternizarmos e agradecermos a
Jesus.
A PRESENÇA DE TODOS É INDISPENSÁVEL.
COMEMORAÇÕES DO NATAL PELA AEEV
No decorrer do mês de dezembro nossa Casa
promoverá 6 eventos comemorativos ao Nascimento
de Jesus:
Dia 1º - domingo, das 12 às 13h30min. - Almoço de
Confraternização da Família AEEV, com renda em
benefício das atividades assistenciais da Casa.
Dia 08 - domingo, às 16h - homenagem a Jesus pelas
crianças da Escola de Evangelho Emmanuel e pelos
jovens da Mocidade Espírita Paulo de Tarso, com
apresentação de poesias, jogral, músicas e oração.
Dia 14 – Sábado, a partir das 9h - distribuição de cestas
básicas às famílias cadastradas e de presentes às
crianças assistidas pelo Grupo de Assistência aos
Necessitados Bittencourt Sampaio, com preleção
sobre o Natal e oração de agradecimento a Jesus.
Dias 17, 18 e 19 - 3ª, 4ª e 5ª feiras, às 14h - natal com os
presidiários da Cadeia Pública de Volta Redonda pelo
Grupo de Assistência aos Presidiários Idalinda de
Aguiar Mattos, com distribuição de bolo, frutas e
refrigerantes para os apenados e familiares.
Dia 22 – domingo, às 14h - natal com os enfermos
internados na Clínica de Tratamento Psiquiátrico Vale
do Paraíba, em Quatis. Nesta data a equipe levará aos
internos das alas feminina e masculina, bem como à
equipe de enfermagem, panetone, frutas e
refrigerantes envolvendo-os em orações e vibrações
fraternas, conclamando-os a manterem confiança no
Divino Médico a cujo aniversário se comemora.
Dia 25 - 4ª feira, às 19h30min - palestra comemorativa
ao Natal do Senhor, quando serão relembradas as
profecias e fatos que antecederam e sucederam ao
divino natalício.

Que fazemos do Mestre?
Nos círculos do Cristianismo, a pergunta
de Pilatos reveste-se de singular importância.
Que fazem os homens do Mestre Divino, no
campo das lições diárias?
Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que
lhes satisfaça as aspirações de menor esforço.
Os vaidosos procuram transformá-lo em
galeria de exibição, através da qual façam
mostruário permanente de personalismo inferior.
Os insensatos chamam-no indebitamente à
aprovação dos desvarios a que se entregam, a
distância do trabalho digno.
Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a
multidão que o acompanhava, no monte, apenas
interessada na multiplicação de pães para o
estômago.
Outros se acercam dEle, buscando atormentálo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando
“sinais do céu”.
Numerosas pessoas visitam-no, imitando o
gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e
descrendo ao mesmo tempo.
D i v e r s o s a p r e n d i ze s o u v e m - l h e o s
ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o
melhor caminho de estabelecerem a própria
dominação.
Vários corações observam-no, com simpatia,
mas, na primeira oportunidade, indagam, como a
esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares
celestes.
Outros muitos o acompanham, estrada a fora,
iguais a inúmeros admiradores de Galiléia, que lhe
estimavam os benefícios e as consolações,
detestando-lhe as verdades cristalinas.
Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a
levantarem mãos-postas no instante das vantagens
e a fugirem, espavoridos, do sacrifício e do
testemunho.
Grande maioria procede à moda de Pilatos que
pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e
acaba crucificando-o, com despreocupação do
dever e da responsabilidade.
Poucos imitam Simão Pedro que, após a
iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições
até à morte.
Raros copiam Paulo de Tarso que se ergue, na
estrada do erro, colocando-se a caminho da
redenção, através de impedimentos e pedradas, até
ao fim da luta.
Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que
cura e protege. É indispensável transformá-lo em
padrão permanente da vida, por exemplo e modelo
de cada dia.
Emmanuel,Vinha de Luz, psicografia Chico Xavier

Palavras

“Da mesma boca procede bênção e maldição.”
- (Tiago, 3:10.)
Nunca te arrependerás:
De haver ouvido cem frases, pronunciando
simplesmente uma ou
outra pequena
observação.
De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer
que seja.
De calar a explosão de cólera.
De preferir o silêncio nos instantes de irritação.
De renunciar aos palpites levianos nas menores
controvérsias.
De não opinar em problemas que te não dizem
respeito.
De esquivar-te a promessas que não poderias
cumprir.
De meditar muitas horas sem abrir os lábios.
De apenas sorrir sempre que visitado pela
desilusão ou pela amargura.
De fugir a reclamações de qualquer natureza.
De estimular o bem sob todos os prismas.
De pronunciar palavras de perdão e bondade.
De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança.
De exaltar a confiança no Céu.
De ensinar o que seja útil, verdadeiro e
santificante.
De prestar informações que ajudem aos outros.
De exprimir bons pensamentos.
De formular apelos à fraternidade e à concórdia.
De demonstrar benevolência e compreensão.
De fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o
dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do
próprio coração.
Examina o sentido, o modo e a direção de tuas
palavras, antes de pronunciá-las.
Da mesma boca procede bênção ou maldição
para o caminho.
Emmanuel,Vinha de Luz, psicografia Chico Xavier

