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TEMA

ORADOR

DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA ÀS 19h30min - DOMINGOS ÀS 16h
Maria Olegária de O. Costa - RJ
Considerações sobre o Evangelho de Jesus
Lindolfo Ferreira Neves Junior
Considerações sobre a Desencarnação
Cláudia Castelo B. Zambroni
Orgulho: Nosso Maior Desafio
Renata Carísio Pereira Neves
O Amor: O Dom Divino da Criatura
Sérgio de Melo Rodrigues
A Parábola do Semeador
Eliane C. de Carvalho Baylão
A Conversão de Zaqueu
Osvaldo Esteves de Faria
Reflexões Sobre o Perdão
Leir Elmi Gripp Sampaio
A Verdadeira Propriedade
Elizabete Fontes Dominguete
A Oração como Instrumento de Amor
Luiz Carlos de Carvalho
Livre Arbítrio e Determinismo
Corydes Francisco Monsores
A Caridade como Força Curativa da Alma
Alanê F.de Carvalho Pereira
Jesus a Porta, Kardec a Chave
Conhecer, Compreender e Viver a Mensagem Divina Robinson Soares Pereira
Vera Lúcia Stocco
Arrependimento, Expiação e Reparação
Regina Célia de Oliveira
Ajuda-te que o Céu te Ajudará
Júlio César Costa
A Pluralidade das Existências
Fabíola M. Vianna S. Moura
As Mortes Prematuras
Norma Suely de Oliveira
A Vida no Mundo Espiritual
Elaine Coutinho Sabadini
O Encontro de Jesus com a Mulher Samaritana
Neide de Fátima P. Chaves
As Vidas Sucessivas
Domingos Sávio de Miranda
Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
A Mediunidade com Jesus
Marlene de Melo Xavier
Não se Turbe o Vosso Coração
Sinézio Augusto Grimann
A Luta Nossa de Cada Dia.
Roni Ricardo Osório Maia
A Consolação dos Aflitos
QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
Terezinha Peris Rodrigues
A Fé Raciocinada
José Francisco S. Corrêa
A Missão do Homem Inteligente na Terra
Terezinha Coelho de Carvalho
A Caridade, segundo o Ensinamento de Jesus
Maria Elza de Oliveira
Reflexões Sobre Marta e Maria
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 ESTUDOS DA MÉDIUNIDADE: 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 MENORES ATENDIDOS NO NOVO DEGASE: 6ªs feiras, 14h
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 17h50min e 19 às 21h, domingos, 16h
SECRETARIA: 2ª a 6ªfeira, 8 às 12h, 14 às 17h50min e 19 às 21h, domingos, 16h

Adesa ao:

36º CEU – CEERJ - FEB
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EDITORIAL

O Livro Espírita
Livro espírita é aquele, mediúnico ou não, que possui um compromisso claro com a
divulgação dos fenômenos espíritas e com a Doutrina Espírita, que é filosofia, ciência e
religião.
Há muitos livros mediúnicos, ditados por um espírito e psicografados ou psicodigitados por
um médium, que não são espíritas. Nem tudo que vem do Mundo Espiritual é necessariamente
espírita, pois a desencarnação não torna o homem sábio. Temos visto, e muito, espíritos que
narram suas experiências, emitindo conceitos e trazendo pretensas "revelações", que não
resistem ao bom senso. Há também assuntos que são frutos da mente do próprio médium ou
ainda meras repetições de assuntos já publicados, inclusive trazendo sérias distorções.
Atualmente, no mercado livreiro, existem quase 6000 livros intitulados espíritas. São
romances, na maioria de auto-ajuda, mensagens, contos, estudos doutrinários e infantis.
Dissemos intitulados, pois nem todos os livros que se dizem espíritas, o são. Encontramos
muitos de baixa qualidade, tanto quanto ao conteúdo, quanto ao idioma; alguns com belas
capas, às vezes apelativas, que não têm nada a ver com o assunto tratado. A causa de tantas
obras é o interesse comercial, pois o público gosta da literatura espírita. O desejo do lucro se
impõe, fazendo com que editoras não espíritas publiquem obras, muitas das quais recusadas
por editoras compromissadas com a pureza doutrinária. Há editoras que pagam anúncios,
convidando médiuns e escritores espíritas, que normalmente não cobram participação, a
enviarem trabalhos para serem publicados. Como existem médiuns e escritores vaidosos e
invigilantes, querendo notoriedade, enviam produções que são publicadas sem a análise de
um conselho editorial compromissado com o Espiritismo.
À vista disso, a responsabilidade daqueles que vendem livros é imensa. Hoje verificamos
dois tipos de vendedores de livros espíritas: livreiros espíritas - são aqueles que vendem livros
mediúnicos ou espíritas sem se preocuparem com o conteúdo, visando apenas o lucro; e
espíritas livreiros - são os que priorizam a divulgação doutrinária e só vendem livros que não
contradizem os fundamentos da Doutrina Espírita.
A Livraria da AEEV recebe oferta de cerca de cinco lançamentos por mês, mas como temos
real compromisso com a divulgação doutrinária recusamos a maioria, razão pela qual, às vezes
não são encontrados determinados títulos em nossa Casa.
O livreiro é responsável por aquilo que divulga. Mas, acautelemo-nos! “Estudemos Allan
Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na atitude, na ação ou
na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade: a
caridade da sua própria divulgação”.
PENSAMENTO DO MÊS

"Três coisas às quais ninguém escapa: do olhar de Deus, do grito da consciência e do golpe da morte".
(Provérbio turco)

NOTÍCIAS DA CASA
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

PARA REFLETIR
NOVOS ASSOCIADOS
A Diretoria Executiva em sua 698ª reunião de
21/10/2014 aprovou, com satisfação, a
admissão do irmão Davis Junior de Oliveira
Reis, como associado contribuinte. Rogamos a
Jesus que abençôe o novo integrante da
família AEEV.

A Vingança do Judeu - o livro do mês é um romance
do espírito J. W. Rochester, psicografado pela médium
russa Wera Krijanowski e publicado pela Editora EME, de
Capivari, SP. O livro aborda, entre enredos de amor e ódio,
o orgulho, o preconceito, a riqueza e a vingança. Narra a
luta que os adeptos da Doutrina Espírita tiveram que
Continuamos aguardando a admissão de todos
sustentar contra a ignorância e o fanatismo, mostrando, no
desenrolar da trama, a influência benéfica exercida pelo os amigos e frequentadores que ainda não se
Espiritismo sobre a sociedade, melhorando os homens, associaram. Os formulários das propostas estão
arrancando-os do ateísmo, vencendo os preconceitos do à disposição na Secretaria.
APRENDIZADO DO EVANGELHO (30)
mundo, enquanto exalta a fraternidade universal.
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.

CONHEÇA A CASA E SEUS COLABORADORES:

Nesta edição conheceremos as equipes de trabalho
mediúnico das quartas-feiras:
Sala Interna:
Dirigentes: Osmar Adão e Vanderlei Irineu
Médiuns em desenvolvimento: Flávia F. Guirlinzone,
Alexandra Gonçalves de Lima, Sérgio de Melo
Rodrigues, Francine Vieira Pereira, Maria Tereza
Lambert Lopes e Rosane Gezualdo de Oliveira.
Sala Externa:
Dirigente: Maria Fernandina Fialho de Carvalho
Médiuns: Emílio Augusto Xavier, Fernanda Ladeira,
José Lucio Luiz Pereira, Luciana Alves Pereira Hinsch,
Márcio Coutinho de Abreu, Maria Aparecida S. Cruz,
Maria de Fátima Maia da Silva, Marlene Rodrigues
Cardoso, Marta Xavier.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
Dia 07 de dezembro - Domingo
das 12 às 13h30min
Cardápio
Lombo de Porco Recheado,
Salada de Frango, Arroz e Tutu
Adquira o seu convite com antecedência na
Secretaria da AEEV. Não corra o risco de
perder o delicioso almoço.
Apenas R$ 12,00.

- As explicações sobre as encarnações fluídicas
foram dadas pelos Espiritos reveladores, à época da
Codificação Kardequiana, de forma muito minuciosa,
para afastar todas as dúvidas que pudessem surgir
entre os homens, sobre as modificações operadas
para o aparecimento de Jesus na Terra, para o
desempenho de sua missão terrena.
- Os Espíritos superiores não censuram a
desconfiança que tais revelações inspiram, por serem
tão novas para os homens da Terra. O que querem é
apenas tranqüilizar aqueles a quem elas inquietam.
- Compreendei-o bem, os fluidos que servem para
a encarnação ou incorporação nos mundos
superiores e que vos são invisíveis foram
materializados, tornados opacos às vistas, pela
associação dos fluidos animalizados, isto é, pelos
fluidos ambientes, próprios para a formação dos
seres terrestres.
- Na formação dos corpos fluídicos não houve
derrogação das leis imutáveis da natureza e sim
apropriação dos fluidos superiores do planeta Terra.
- Tais fenômenos são semelhantes aos fatos de
tangibilidade acidental, ocorridos em todas as épocas
do nosso planeta, fatos esses aceitos pelos
estudiosos, e que ainda se produzem, pelo fenômeno
que chamamos de materialização.
- Se os Espíritos da categoria dos da Terra podem
operar essa combinação fluídica, onde está a
impossibilidade dela ser operada, com mais latitude,
pela vontade poderosa de um Espírito superior?
- Os Espíritos prepostos de Jesus não são
sensíveis à duração do tempo terreno, que os
próprios homens têm dificuldade de apreciar, nem
contam as miríades das eternidades como na Terra
contamos os segundos da existência. Eles estão
muito acima dos terráqueos em conhecimento da
ciência universal ou divina, razão pela qual participam
naturalmente na produção dos fatos da vida espiritual,
sempre sob a égide de Mestre, o Cristo de Deus,
governador de nosso planeta.

Nota: A nossa equipe de culinaristas entrará
em recesso em dezembro e o próximo almoço
será realizado em Abril de 2015.

SALVAR-SE

Ante a Palavra
do Cristo
ANTE A PALAVRA
DO CRISTO

“Palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação:
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os
pecadores...”- Paulo. (I Timóteo, 1:15.)

"...As palavras que eu vos disse, são espírito e vida."
Jesus (João, 6:63).

Todavia, o espírito humano sofrera profunda
alterações.
As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do
Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a
redenção, por chama divina, começou a clarear os
obscuros caminhos da Terra, renovando o semblante
moral dos povos...
Salvar-se, pois, não será subir ao Céu com
alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se
ao trabalho incessante do bem, para que o mal se
extinga no mundo.
Salvou-nos o Cristo ensinando-nos como
reerguer-nos da treva para a luz.
Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e
enobrecer, e salvar-se é educar-se alguém para educar
os outros.

Em todos os tempos surgem no mundo grandes
Espíritos que manejam a palavra, impressionando
multidões; entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda
quando se façam ouvidos em vários continentes.
Dante define uma época.
Camões exalta uma raça.
Shakespeare configura as experiências de um povo.
Voltaire exprime determinada transformação social.
A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores
artísticos, jóias literárias, plataformas políticas, postulados
filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as
criaturas da Terra, com absoluta oportunidade, estejam
elas nesse ou naquele campo de evolução.
É por isso que a Doutrina Espírita a reflete, não por
mera reforma dos conceitos superficiais do movimento
religioso, à maneira de quem desmontasse antigo prédio
para dar disposição diferente aos materiais que o
integram, em novo edifício destinado a simples efeitos
exteriores.
Os ensinamentos do Mestre, nos princípios
espíritas-cristãos, constituem sistema renovador,
indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no
aperfeiçoamento de cada ser.
Quando os manuseies, não te julgues, assim apenas
como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza,
junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a
fonte da própria emotividade ou penitenciando-te, quanto
aos próprios erros.
Além das lágrimas, aprendamos igualmente a
pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir.
A necessidade da alma é semelhante à sede ou à
fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em
qualquer clima.
A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao
pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são
fundamentalmente os mesmos, em toda parte.
No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não
olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas
palavras são espírito e vida.

Emmanuel, Livro “Palavras de Vida Eterna –
Psicografia Francisco Cândido Xavier

Emmanuel, Livro “Palavras de Vida Eterna
–
Psicografia Francisco Cândido Xavier

É digna de nota a afirmativa do Apóstolo,
asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os
pecadores, para reconhecermos que salvar não
significa arrebatar os filhos de Deus à lama da Terra
para que fulgurem, de imediato, entre os anjos do Céu.
Assinalemos que, logo após a passagem do
Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos
homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe
antecedera a vinda gloriosa.
Mantinham-se os romanos no galope de conquista
ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo
infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos
demoravam-se sorridentes e impassíveis, em sua
filosofia recamada de dúvidas e prazeres.
Os senhores continuavam senhores, os escravos
prosseguiam escravos...

