PALESTRAS PÚBLICAS – JANEIRO 2014
DATA

DIA

ORADOR

TEMA

DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA ÀS 19h30min - DOMINGOS ÀS 16h
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

08
15
22
29

Quarta
Quinta
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
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta

Ajuda-te que o Céu te Ajudará
O Esquecimento do Passado
O Bem e o Mal
Tempos de Transição
É Possível Ser Feliz na Terra?
Bem Aventurados os Puros de Coração
Brilhe a Vossa Luz
A Escolha das Provas pelo Espírito
O Homem de Bem
Considerações Sobre a Prece
Os Herdeiros do Planeta
Considerações sobre o Evangelho Seg. o Espiritismo
Honrai o Vosso Pai e a Vossa Mãe
Considerações sobre o Livro “A Gênese”
O Perdão na Visão Espírita
Conhece-se a Árvore pelo Fruto
Gratidão e Ingratidão
Os Falsos Profetas
A Prece e o Perdão Tornam Melhor o Homem
A Oração Dominical
O Consolador Prometido por Jesus
Compromisso com Jesus
A Vida e a Obra de Léon Denis
O Livre Arbítrio e suas Conseqüências
Reencarnação, um Processo de Reeducação
A Seara e o Trabalhador
As Virtudes e os Vícios

Renata Carísio Pereira Neves
Sérgio de Melo Rodrigues
Sueli Piassi Machado
Irinéa Pereira Brígida
Lindolfo Ferreira Neves Jr.
Claudia Castelo B.Zambroni
Elizabete Fontes Dominguete
Corydes Francisco Monsores
Alanê F. de Carvalho Pereira
Leir Elmi Gripp Sampaio
Leir Elmi Gripp Sampaio
Luiz Carlos de Carvalho
Júlio César Costa
Fabíola Moura
Norma Sueli de Oliveira
Neide de Fátima P. Chaves
Pedro Lacerda
Regina Célia de Oliveira
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
Marlene de Melo Xavier
Elenice Maia Mascarenhas
Roni Ricardo Osório Maia
Neide de Fátima P. Chaves
Domingos Sávio Gama
Irinéa Pereira Brígida
Ubirajara de Oliveira Vaz
Silvana Maria de Oliveira

QUARTA-FEIRA ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
José Francisco S. Corrêa
Uma Realeza Terrestre
Petrônio Copola Filho
A Lei de Igualdade
Maria Elza de Oliveira
A Indulgência
Osmar Adão
Caridade Segundo São Paulo

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 MEDIUNIDADE: 6ªs, 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 XIX

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

ANO NOVO
Devemos sempre refletir, no início de cada ano sobre as nossas realizações e progresso espiritual
alcançados no decorrer dos últimos doze meses e questionarmo-nos se estamos menos egoístas, mais
fraternos e mais dedicados aos nossos trabalhos espirituais e materiais, à nossa família e à preservação
do meio ambiente.
Se houver resposta negativa, e quase sempre há, façamos uma relação dos defeitos que possuímos
e tracemos metas mensais de extirpá-los e lutemos disciplinadamente contra eles, conforme
recomenda Santo Agostinho na questão 919a d' O Livro dos Espíritos.
Infelizmente a maioria expressiva da humanidade se mantém estagnada, vivendo apenas uma
existência material, esquecendo-se de que somos espíritos e que a verdadeira vida é a espiritual. Há
significativa parcela também que, mesmo se lembrando dessa verdade, vive adiando a resolução dos
problemas da alma para quando a velhice chegar.
Os Espíritas sabem que a existência é um curso de melhoria, a qual deve ser aproveitada para
crescimento intelectual e moral e que a cada um é reservada determinada cota de tempo que deve ser
bem utilizada enquanto possui condições e oportunidade para agir. Sabem que é necessário refletir
sobre a própria melhoria e não aguardar a senectude do corpo ou as provas do sofrimento, tempo esse
em que o ensejo de trabalho estará findo. Nessa época, as possibilidades para determinadas
experiências jazem esgotadas, o envelhecimento do corpo se acelera e o aproxima do fim. Não é o final
da vida, pois somos espiritualmente eternos, mas sim o termo da preciosa concessão, que pode não ter
sido devidamente aproveitada.
Ocorre que o servidor descuidado, que deixou para o fim da vida o trabalho que deveria ser executado
no começo será obrigado a recapitular a tarefa numa nova reencarnação. Mas saberá Deus quando e
em que condições!
À vista disso, nós que conhecemos a Doutrina Espírita e já somos informados de que a fase de
regeneração da Terra já está em curso, aproveitemos o Ano Novo que se inicia para melhorarmo-nos e
desempenharmos, sem adiamento, as tarefas que nos cabem.
E você que ainda não conhece os ensinamentos do Espiritismo pode sobre eles se informar,
começando pela leitura d' O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
Vamos todos aproveitar!
PENSAMENTO DO MÊS
“Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes
pequeninas e de que a luz do Céu, em nós mesmos, começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração.” Meimei

NOTÍCIAS DA CASA
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER
"DEPRESSÃO - O livro do mês é um romance da
lavra do consagrado escritor espírita Richard
Simonetti, publicado pela CEAC Editora, de Bauru,
SP. Conta a história de Clovis Castro, médico de São
Paulo que sofre de depressão e de seu ingente
esforço em favor da própria recuperação.
A depressão é conceituada como o mal do nosso
tempo. No entanto, se a considerarmos sinônimo de
melancolia, constataremos que ela sempre esteve
presente na vida humana. Neste romance Simonetti
oferece, em linguagem clara e objetiva, uma visão
ampla das origens desse terrível mal à luz da
Doutrina Espírita, com os subsídios para superá-lo
ou evitar que ele nos surpreenda na nossa jornada.
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
Foram admitidos com satisfação, na reunião da
Diretoria Executiva de 17.12.2013 como associados
contribuintes no Quadro de Associados da AEEV, os
seguintes irmãos(ãs): Fernanda Ladeira Lima Cedo,
Henrique Cappato Trepin, Marília Aparecida da Silva,
Alberto Luis Alves de Oliveira, Jose Rodolfo dos Reis,
Davi Rodrigues Leal e Flávia Freitas Guirlinzone.
Rogamos a Jesus que abençoe a todos.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
Nos meses de janeiro, fevereiro e março não
teremos o tradicional almoço de confraternização,
pois a equipe da cozinha terá o merecido descanso.
Em abril estaremos de volta com um delicioso
cardápio, elaborado com muito carinho pelas nossas
culinaristas. Aguardem!

APRENDIZADO DO EVANGELHO
Essa coluna oriunda dos apontamentos conclusivos
feitos no grupo de estudos do Evangelho, na AEEV e
que vêm sendo publicados mensalmente para
aproveitamento de todos, retornará no próximo
boletim informativo.

PARA REFLETIR
CONHEÇA OS TRABALHOS E OS
COLABORADORES DA CASA
Conheceremos nesta edição o Setor de Atendimento
Fraterno que tem a elevada responsabilidade de
receber aqueles que procuram a AEEV em busca de
assistência moral e espiritual. Este Setor, diretamente
ligado à presidência da Casa é composto por
dedicadas médiuns que receberam capacitação para
o exercício da atividade.
As trabalhadoras desse Setor são as irmãs: Cecília
Piassi Rodrigues, Evanir Gonçalves de Abreu, Maria
Aparecida da Silva Avelar, Nilza de Souza Valente,
Rejane Maria Ferreira da Silva Ribeiro e Yolanda da
Silva Mascarenhas.

REINÍCIO DAS ATIVIDADES DE ESTUDO NA AEEV
DATAS / HORÁRIOS
04\02 – 3ªf - 15horas
10\02 – 2ªf - 19:30h
11\02 – 3ªf - 17:30h
11\02 – 3ªf - 19:30h
12\02 – 4ªf - 19:30h
12\02 – 4ªf - 19:30h
13\02 – 5ªf - 19:30h
16\02 – Domingo - 16h
16\02 – Domingo - 16h
17\02 – 2ªf - 19:30h
17\02 – 2ªf - 19:30h
18\02 – 3ªf - 19:30h
07\03 – 6ªf - 20h

Estudo d'Os Quatro Evangelhos
Aula Inaugural ESDE
Estudo d'Os Quatro Evangelhos
Estudo d'Os Quatro Evangelhos
Estudo d'O Evangelho Seg. Espiritismo
Obras de André Luiz
Obras de André Luiz
Aula Inaugural Escola de Evang. Emmanuel
Reinício Aulas Mocidade Paulo de Tarso
Estudo d'O Livro dos Espíritos
Aulas 1ª e 4ª Etapas -ESDE
Aulas 2ª e 3ª Etapas -ESDE
Estudo da Mediunidade

REUNIÃO DOS TRABALHADORES DA AEEV
Transcorreu em clima de muita harmonia e
fraternidade o encontro realizado no dia 07/12,
que contou com a presença de cerca de 70
colaboradores. Na oportunidade o presidente
da Casa apresentou aos presentes informações
relevantes sobre o funcionamento e os
trabalhos realizados na AEEV.
A Diretoria Executiva mais uma vez
agradeceu a JESUS pela oportunidade de
trabalho, a Francisco de Paula Victor e demais
Benfeitores Espirituais da Casa pelo auxílio e
proteção.

CARIDADE ESSENCIAL

PERANTE O TEMPO

“E a caridade é esta: que andemos segundo os seus
mandamentos. Este é o mandamento, como já
desde o principio ouvistes; que andeis nele.” - João.
(II João, 6.)

Em nenhuma condição, malbaratar o tempo com
polêmicas e conversações estéreis, ocupações
fantasistas e demasiado divertimento.
Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino.
Autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que
se proponha, revestindo-se do necessário
discernimento.
“Fazer muito” nem sempre traduz “fazer bem”.
Fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar
toda ação menos correta.
O passado é a raiz do presente, mas o presente é a
raiz do futuro.
Afastar aflições descabidas com referência ao porvir,
executando honestamente os deveres que o mundo
lhe designa no minuto que passa.
O “amanhã” germinará das sementes do “hoje”.
Quanto possível, plasmar as resoluções do bem no
m o m e nto e m q u e s u r j a m , d e vez q u e ,
posteriormente, o campo da experiência pode
modificar-se inteiramente.
Ajuda menos, quem tarde serve.
Ainda que assoberbado de realizações e tarefas,
jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos
outros.
Quando procuramos o bem, o próprio bem nos
ensina a encontrar o “tempo de auxiliar”.
“Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso
tempo sempre está pronto”. — Jesus. (JOÃO, 7:6.)

Em todos os lugares e situações da vida, a caridade
será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor.
Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento,
remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está
colaborando na edificação do Reino Divino, em
qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que
foi chamado.
A voz compassiva e fraternal que ilumina o
espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo.
Assistência, medicação e ensinamento
constituem modalidades santas da caridade
generosa que executa os programas do bem. São
vestiduras diferentes de uma virtude única.
Conjugam-se e completam-se num todo nobre e
digno.
Ninguém pode assistir a outrem, com
eficiência, se não procurou a edificação de si mesmo;
ninguém medicará, com proveito, se não adquiriu o
espírito de boa-vontade para com os que
necessitam, e ninguém ensinará, com segurança, se
não possui a seu favor os atos de amor ao próximo,
no que se refira à compreensão e ao auxílio
fraternais.
Em razão disso, as menores manifestações de
caridade, nascidas da sincera disposição de servir
com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis.
Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da
fraternidade, disseminando alegria, esperança,
gratidão, conforto e intercessões benditas.
Antes, porém, da caridade que se manifesta
exteriormente nos variados setores da vida,
pratiquemos a caridade essencial, sem o que não
poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós
mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos,
falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do
Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de
vivermos verdadeiramente nEle para que Ele viva em
nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes
serviços externos, alcançar intercessões valiosas em
nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra,
mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de
supremo testemunho na fé, estaremos vazios e
desolados, na condição de mendigos de luz.

A saudade abre lacunas que devem ser preenchidas
com vibrações de esperança, otimismo e
serenidade.

Emmanuel, Vinha de Luz, psicografia Chico Xavier.

Pastorino, Minutos de Luz, psicografia Ariston S. Teles

André Luiz, Conduta Espírita, psicografia Waldo Vieira

SAUDADES
Se você sente saudades de alguém que o destino
transferiu para longe do seu convívio, não se deixe
agastar.
Observe que outros corações queridos continuam
cercando seus dias. Quem trabalha constantemente
pelo bem de todos, quase que não encontra tempo
para sofrer.
Tudo no Universo está unido pela presença de Deus.
A distância para quem verdadeiramente ama é
simples ilusão que poder ser neutralizada pela luz da
oração e do serviço. O segredo é não deixar vazios na
alma.

