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   “Nenhum conhecimento é inútil; todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o Espírito, para ser perfeito, tem que 

saber tudo, e porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as idéias adquiridas ajudam o 

desenvolvimento do espírito.” –  O Livro dos Espíritos, Q.898, Allan Kardec

PALESTRAS PÚBLICAS – NOVEMBRO 2013 

 

 

 

 

 

Sueli Piassi
Manoel Coelho de Carvalho
Lindolfo Ferreira Neves Junior
Cláudia Zambroni
Renata Carísio Pereira Neves
Sérgio de Melo Rodrigues
Alanê F. de Carvalho Pereira
Roni Ricardo Osório Maia
Leir Elmi Gripp Sampaio
Luiz Carlos de Carvalho
Elizabete Fontes Domingueti
Corydes Francisco Monsores
Norma Suely de Oliveira
Antonio Carlos Ghirlinzoni
Pedro Lacerda
Terezinha C. de Carvalho
Júlio Cesar Costa
Fabíola Moura
Elenice Maia Mascarenhas
Júlio César Costa
Neide de Fátima Chaves
Domingos Sávio de Miranda
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
Marlene de Melo Xavier
Sebastião Vianna

Sexta
Domingo
Segunda

Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Domingo
Segunda

Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Domingo
Segunda

Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Domingo
Segunda

Terça
Quarta
Quinta
Sexta

06

13

20

27

Quarta
Quarta
Quarta
Quarta

PENSAMENTO DO M SÊ

Temor da Morte (O) 
Trabalhadores da Última Hora (Os)
Considerações Sobre Família
Reflexões Sobre a Lei de Igualdade

Terezinha Peris Rodrigues
José Francisco S. Corrêa
Petrônio Copola Filho
Terezinha Peris Rodrigues

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: 2ªfeiras, 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
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

ATIVIDADES DA AEEV 
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        O dia dois de novembro é dedicado em nossa sociedade aos mortos. É o chamado Dia de 
Finados, data que merece de todos nós, respeito pelos sentimentos dos que partiram e os dos 
familiares e amigos que na Terra ficaram.

   Ninguém deve estranhar a referencia aos sentimentos dos que partiram, pois com a evolução 

dos conhecimentos sobre o espírito e a sua sobrevivência, em especial após o advento do 

Espiritismo, hoje sabemos que ao desencarnar ou morrer a alma conserva todas as suas 

características, afinidades e sentimentos. 

   É natural, e até de se esperar, que as formas de manifestação nesse dia, pelos entes 

queridos, comecem a sofrer alguma modificação, pelo entendimento de que a prece dirigida 

aos entes queridos, expressando a eles os sentimentos de carinho, apreço e saudades são 

mais úteis do que as oferendas materiais que se possa fazer. 

   Ora, considerando que as almas dos finados agora vivem no mundo espiritual, que é a vida 

natural, eterna e definitiva, onde a sua constituição e as suas necessidades são diferentes das 

daqui da vida no mundo material, hão de serem diferentes também as formas de 

estabelecermos contato com nossos amados e manifestar-lhes nosso apreço.   

   Só para não ficar dúvida, lembramos que na Doutrina Espírita, chamamos de espíritos às 

almas que vivem no mundo espiritual. Lá a comunicação é feita através do pensamento. Por 

isso é razoável compreendermos que não somente no dia de finados, mas sempre que 

desejarmos podemos e devemos, através do pensamento e da prece, direcionar boas 

vibrações e bons sentimentos aos nossos amados, rogando a Deus e a Jesus assistência e 

amparo para a sua nova jornada evolutiva.      

   Assim agindo, nos preparamos também, desde agora, para nosso retorno futuro à vida 

espiritual, onde a harmonia oriunda da compreensão da verdadeira vida há de estar presente 

no coração de cada um de nós, contribuindo para estarmos num mundo mais espiritualizado e 

mais feliz. 

EDITORIAL
O Retorno à Vida Espiritual

Penas e Gozos Futuros
Retorno à Vida Espiritual
Reflexões sobre o Sermão da Montanha
O Conhecimento da Lei Natural
Atire a Primeira Pedra Quem Estiver sem Pecado
O Poder da Fé
O Suicídio e suas Conseqüências 
Quem são os nossos Filhos?
A Reforma Íntima 
O Centro Espírita: Templo, Escola, Hospital
A Estranha Moral
Características da Lei de Moisés e do Cristo
Simpatia e Antipatias Terrenas
Meu Reino não é Deste Mundo
Jesus, Guia e Modelo da Humanidade
A Lei de Trabalho - Limite e Repouso
O Casamento e o Divórcio
O Problema do Ser, do Destino e da Dor
Reflexões sobre a Obsessão
Saúde, Homeopatia e Espiritismo
A Reencarnação e a Evolução do Espírito
A Parábola do Festim de Bodas
A Vida no Mundo Espiritual
Arrependimento, Expiação e Reparação
Orgulho - Chaga da Humanidade

QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE 



NOTÍCIAS  DA  CASA
  CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

O HOMEM QUE OUVIA AS ESTRELAS é o 
livro do mês, um belo romance do consagrado 
escritor espírita Adeilson Salles, o mesmo autor de A 
Pintora de Sonhos, já distribuído pelo nosso Clube, e 
editado pela CEAC, Editora de Bauru, SP. O livro 
conta a história de um homem que ouvia as estrelas e 
induzia as pessoas a refletirem sobre a própria vida. 
Há suspense, amor, comunicação dos espíritos, 
perseguição gratuita de um delegado de polícia numa 
trama que leva o leitor a indagar se está ouvindo o 
próprio coração. O autor consegue transmitir que a 
honestidade, o amor e sobretudo o exemplo 
conseguem modificar aqueles que observam, 
lembrando a assertiva de Paulo, o Apóstolo: 
"Se as palavras convencem, os exemplos arrastam". 
 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. 

NOVOS ASSOCIADOS 

 É com satisfação que comunicamos a inclusão da 
irmã Lucília Joel Ferreira ao quadro de associados da 
AEEV, cuja proposta de admissão foi aprovada na 
reunião da Diretoria Executiva em 24/09/13. Que as 
bênçãos de Jesus continuem a iluminá-la! 

COMEMORAÇÕES PELO NATAL 

Serão realizados na AEEV 03 eventos para relembrar 
o nascimento de Jesus:
Dia 08/12, domingo – às 16 h pela Escola de 
Evangelho Emmanuel e a Mocidade Espírita Paulo 
de Tarso.
Dia 14/12, sábado – às 9h pelo Grupo Bittencourt 
Sampaio, que atende as famílias necessitadas 
assistidas pela AEEV.
Dia 25/12, quarta-feira – 19:30h, palestra 
comemorativa, prevista no Cap. XVI, art. 61 do 
Estatuto da AEEV. 
 

 

PARA REFLETIR  

 "Mas o que sai da boca procede do coração, e isso 

contamina o homem."            - Jesus. (Mateus, 15:18)

  O ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, 
consubstancia profunda advertência.
   Indispensável cuidar do coração, como fonte 
emissora do verbo*, para que não percamos a 
harmonia necessária à própria felicidade.
   O que sai do coração e da mente, pela boca, é força 
viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem 
ou para o mal, conforme a natureza da emissão.
   Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-
se o movimento inicial da guerra, movimento 
destruidor que torna à fonte em que nasceu, 
lançando ruína e aniquilamento.
   Da alma dos caluniadores, partem os venenos que 
atormentam espíritos generosos, mas que voltam a 
eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes 
mentais.
   Do coração dos maus, dos perversos e dos 
inconscientes, surgem, através do poder verbalista, 
os primórdios das quedas, dos crimes e das 
injustiças; todavia, tais elementos perturbadores 
não se articulam debalde para os próprios autores, 
porque dia chegará em que colherão os frutos 
amargos da atividade infeliz a que deram impulso.
   Assim também, a alegria semeada, por intermédio 
das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os 
seus resultados.
   O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o 
perfume do bem, ainda quando derramado sobre os 
ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a 
fronte que o emite.
   O ato de bondade é invariável força benéfica, em 
derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis 
energias edificantes, em torno daqueles que 
mantêm viva a chama dos bons pensamentos a 
iluminar o caminho alheio, por intermédio da 
conversação estimulante e sadia.
   Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela 
boca são potências atuantes em nosso nome, 
fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, 
em plano próximo ou remoto, de acordo com as 
nossas intenções mais secretas.
   É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, 
insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por 
dilatação viva de nossa personalidade.
    Em todos os dias e acontecimentos da vida, 
recordemos com o Divino Mestre de que a palavra 
procede do coração e, por isso mesmo, contamina o 
homem.
* (palavra)
   
     Emmanuel,Vinha de Luz, psicografia Chico Xavier
                                              

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO 

Dia 01 de Dezembro – Domingo - 12h às 13h30min 

Cardápio: 

Arroz, Tutu, Farofa de Miúdo, Salada Russa, 

Lombo Recheado 

Adquira o seu convite com antecedência na 

Secretaria da AEEV Apenas R$ 10,00 

CONHEÇA OS TRABALHOS E OS COLABORADORES DA CASA

Neste mês conheceremos o SETOR DE PALESTRAS 
PÚBLICAS incumbido de selecionar os temas a serem 
veiculados nas palestras para os
freqüentadores das Sessões Públicas. A responsável 
pelo Setor é a irmã Terezinha Coelho de Carvalho que 
conta com uma equipe 13 Dirigentes de Sessões 
Públicas, 37 Expositores Titulares que proferem as 
palestras doutrinárias e 30 Expositores Adjuntos que 
lêem e comentam uma
página evangélica, de obra do Espírito Emmanuel para 
a preparação do ambiente, e ao mesmo tempo, se 
preparam para, no futuro, passarem para a equipe de 
expositores titulares. 
Os colaboradores desse setor são:
 
Dirigentes: Anielle Fialho de Carvalho, Claudia 
Zambroni, Elisabete Fontes Domingueti, Irinéa 
Pereira Brígida, Márcia Mascarenhas Ferraz, Maria 
Glória Silva, Marlene Rodrigues Cardoso, Nadir 
Lucas Campos, Nilza Rodrigues Valente, Renata 
Carísio P. Neves, Terezinha Coelho de Carvalho, 
Vanda Soares Castilho e Yara Helena Rodrigues. 

Expositores Adjuntos: Anielle Fialho de Carvalho, 
Evanyr Gonçalves de Abreu, Fabiana Escovedo 
Gonçalves, Fabiana Pereira Chaves, Fernanda Nery de 
Oliveira, Gilberto Ribeiro, João Paulo S.Thiago 
Santos, José Carlos da Silva, José Humberto Coutinho, 
Laís de Freitas, Lucília Joel Ferreira, Marcia Carraro, 
Marcia Mascarenhas Ferraz, Maria Cristina G. S. 
Costa, Maria Helena de Oliveira, Maria Jacira Varela, 
Maria José Tonioni Costa, Marília Alvarenga Irías, 
Marlene Fátima dos Santos, Marlene Rodrigues 
Cardoso, Nadir Lucas Campos, Nilza Rodrigues 
Valente, Pedro Paulo Sanches Salazar, Raquel do 
Nascimento Pedrosa, Rita de Cássia Rosangela 
Cardoso, Samara de Oliveira Faria, Sérgio Rodrigues, 
Vanda Soares Castilho e Yara Helena Rodrigues. 

Expositores Titulares: Alanê F. de C. Pereira, Cláudia 
Zambroni, Corydes F. Monsores, Domingos Sávio de 
Miranda, Elenice Maia Mascarenhas, Eliane Coelho 
de C. Baylão, Elisabete F. Domingueti, Irinéa Pereira 
Brígida, José Francisco S. Corrêa, Júlio César Costa, 
Fabíola Moura, Leir Elmi Gripp Sampaio, Lindolfo 
Ferreira Neves Jr., Luiz Carlos de Carvalho, Márcio 
Coutinho de Abreu, Maria Elza de Oliveira, Marlene 
de Melo Xavier, Neide de Fátima Chaves, Norma 
Suely de Oliveira, Osmar Adão, Patrícia Helen D. 
Carvalho, Pedro Lacerda, Petrônio Copola Filho, 
Regina Célia de Oliveira, Renata Carísio P. Neves, 
Roni Ricardo Osório Maia, Sebastião Viana, Sérgio de 
Melo Rodrigues, Silvane Maria de Oliveira, Sinézio 
Augusto Grimann, Sueli Piassi, Terezinha Coelho de 
Carvalho, Terezinha Peris Rodrigues, Ubirajara de 
Oliveira Vaz, Valdir Christani, Vera Lúcia de O. 
Garcia, Vera Stocco. 

ESTUDANDO KARDECO VERBO CRIADOR 

Questão 932 – Por que, no mundo, tão amiúde, a 
influência dos maus sobrepuja a dos bons? 
Resposta – “Por fraqueza destes. Os maus são 
intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. 
Quando estes o quiserem, preponderarão.”

Questão 933 – Assim como, quase sempre, é o 
homem o causador de seus sofrimentos materiais, 
também o será de seus sofrimentos morais?
Resposta – “Mais ainda, porque os sofrimentos 
materiais algumas vezes independem da vontade; 
mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a 
ansiedade da avareza, a inveja, o  ciúme, todas as 
paixões, numa palavra, são torturas da alma.”
“A inveja e o ciúme! Felizes os que desconhecem 
estes dois vermes roedores! Para aquele que a inveja e 
o ciúme atacam, não há calma, nem repouso 
possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não 
dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se 
levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu 
despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em 
contínua febre. Será essa uma situação desejável e 
não compreendeis que, com as suas paixões, o 
homem cria para si mesmo suplícios voluntários, 
tornando-se-lhe a Terra verdadeiro inferno?

Livro dos Espíritos, Allan Kardec

APRENDIZADO DO EVANGELHO (25) 

 Relembrando aos nossos leitores, essa coluna é 
oriunda dos apontamentos conclusivos feitos no 
grupo de estudos do Evangelho, na AEEV, e vêm 
sendo publicados mensalmente para aproveitamento 
de todos. 
- Nos mundos elevados, o amor existe em grande 
desenvolvimento, mas sempre em condições de 
pureza. 
- Quanto mais o Espírito se eleva, tanto mais vivo se 
lhe desenha na memória a miragem do passado. 
- Somente o Espírito puro, não mais sujeito a 
encarnação alguma em qualquer planeta que seja, 
dispõe de todos os fluidos, como possuidor que é de 
uma ciência completa, goza de inteira liberdade e 
independência e tem a consciência exata de sua 
origem, seja qual for o perispírito ou corpo fluídico 
que tome e assimile às regiões que percorra. 
- Esse perispírito ou corpo fluídico, apropriado ao 
planeta, ele o toma e o deixa, conservando-lhe os 
princípios constitutivos sempre prontos a se 
separarem ou reunirem, por efeito da sua vontade, 
segundo as condições e as necessidades da missão 
superior que lhe caiba desempenhar.


