PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DA CASA
COMEMORAÇÃO PELO ANIVERSÁRIO DA AEEV
A nossa Casa completará 70 anos de fundação, no mês
de agosto. Essa data significativa será comemorada com
um seminário e palestras, com oradores especialmente
convidados para esse importante evento.
Você é nosso convidado. Compareça e traga um amigo
para estudar a Doutrina Espírita.

PROGRAMAÇÃO:
Dia 02/08 – Orador: Júlio Damasceno – Rio de Janeiro
Palestra: O Brasil e a Transição Planetária

NOVOS ASSOCIADOS
A Diretoria Executiva, na sua 706ª reunião em 16/06/15,
aprovou, com satisfação, a admissão como associados
contribuintes as irmãs Maria do Carmo Chaves Balthazar e
Maria Elisa Machado Souza, e, o irmão Henrique
Mascarenhas Guedes. Rogamos a Jesus que abençoe os
novos integrantes da família AEEV.
Continuamos aguardando a proposta de admissão dos
amigos que ainda não se associaram.
APRENDIZADO DO EVANGELHO (33)

Dia 09/08 – Oradora: Suely Piassi Machado - AEEV
Palestra: O Joio Cresce com o Trigo
Dia 16/08 – Orador: Carlos Campetti – Diretor da
Federação Espírita Brasileira – Brasília
Seminário: Obsessão e Desobsessão – das 8h30min
às 12h
Palestra: O Casamento e o Divórcio Ante a Lei de
Causa e Efeito - às 16h
Dia 23/08 – Orador: Eduardo Guimarães – Niterói
Palestra: Jesus - O Homem que Investiu em
Perdedores
Dia 30/08 – Orador: Marcus De Mario – Rio de Janeiro
Palestra: Alma e Corpo - Caminhos da Sexualidade

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER
Ser Feliz é uma Decisão - O livro do mês é composto por
pequenas dissertações de elevado teor doutrinário da lavra
do expositor, escritor e radialista espírita Sidney
Fernandes, editado pela CEAC Editora, de Bauru, SP. O
autor informa que é natural que ao nosso Planeta ainda
afluam espíritos com suas escolhas equivocadas em
direção à felicidade e elaborou, sem ser um livro de autoajuda, uma obra em que nos conta vários casos, com
transcrições e análise de citações de livros e fatos espíritas
e não espíritas com o objetivo de nos mostrar que podemos
conquistar a felicidade, bastando o esforço e a persistência
individual. O livro nos "fala" sobre Jesus, amor, apego e
reencarnação de uma forma simples e bem-humorada
despertando o nosso interesse e proporcionando-nos
cultura.
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, no
começo da Av. Amaral Peixoto ou na secretaria da AEEV.

- O aparecimento de Jesus na terra foi uma aparição
espírita tangível. O Espírito tomou, segundo as leis
naturais, todas as aparências de corpo.
- O perispírito que o envolvia foi feito mais tangível,
adequando-se às necessidades daquela missão terrena.
- Mas, Jesus, Espírito puro entre os mais puros de quantos
trabalham pelo progresso do nosso planeta e da nossa
humanidade e ainda pela realização dos seus destinos, era
sempre Espírito.
- Contrariamente a todas as leis a que se acha submetido o
Espírito encarnado, Jesus tinha consciência exata da sua
origem e a certeza do seu futuro. Isto por si só devia e deve
fazer-vos, em especial os espíritas, compreender que seu
Espírito não fora submetido às leis da encarnação, tal como
qualquer humano.
- Jesus não estava sujeito a nenhuma das necessidades da
existência material humana.
- A natureza do corpo que Jesus tomou para vir ao planeta
Terra foi uma espécie precoce do organismo humano, tal
como será daqui a muitos séculos, em certos centros do
nosso planeta, e tal como já é em planetas mais elevados.
- Mas, nesses casos, sem a ação da vontade para
decompor ou reconstituir o perispírito tangível ou corpo de
natureza perispirística. Esse poder só o tem o Espírito puro.
- “Deixai que os materialistas envolvam o Mestre numa
veste de carne igual à vossa. Por mais que façam, não
conseguirão nunca igualá-Lo.”
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
Dia 02 de Agosto – Domingo - das 12h às 13:30h
Feijão Tropeiro - Couve
Pernil Assado
Arroz Branco
Adquira seu convite antecipadamente na Secretaria
da AEEV, por apenas R$ 14,00

RECLAMAR MENOS

LEI DE RETORNO

“Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos
façam, assim fazei-o vós também a eles; porque
esta é a lei e os profetas" - Jesus (Mateus, 7:12).

“E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição
da vida; e os que fizeram o mal, para a ressurreição
da condenação.” – Jesus. (João, 5:29.)

Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo,
imaginemos como seria melhor a vida na terra se
todos nós cumpríssemos fielmente o compromisso
de reclamar menos.

Em raras passagens do Evangelho, a lei
reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui,
em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição
da condenação.

Quantas vezes nos maltratamos, reciprocamente,
tão só por exigir que se realize, de certa forma, aquilo
que os outros só conseguem fazer de outra maneira!
De atritos mínimos, então partimos para atitudes
extremas. Nessas circunstâncias, costumamos
recusar atenção e cortesia até mesmo àqueles a
quem mais devemos consideração e amor;
implantamos a animosidade onde a harmonia
reinava antes; instalamos o pessimismo com a
formulação de queixa desnecessária ou criamos
obstáculos onde as grandes realizações poderiam
ter sido tão fáceis. Tudo porque não desistimos de
reclamar, - na maioria das ocasiões, - por simples
bagatelas.

Como entenderiam estas palavras os teólogos
interessados na existência de um inferno ardente e
imperecível?

De modo geral, as reivindicações e desinteligências
reportam, mais freqüentemente, entre aqueles que a
Sabedoria Divina reuniu com os mais altos objetivos
na edificação do bem, seja no círculo doméstico, seja
no grupo de serviço ou de ideal. Por isso mesmo, os
conflitos e reprovações aparecem quase sempre no
mundo, nas faixas de ação a que somos levados para
ajudar e compreender. Censuras entre esposo e
esposa, pais e filhos, irmãos e amigos. De pequenas
brechas se desenvolvem os desastres morais que
comprometem a vida comunitária:
desentendimentos, rixas, perturbações e acusações.

As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte
da vida em se banhando nas águas da morte
corporal. Suas realizações do porvir seguem na
ascensão justa, em correspondência direta com o
esforço perseverante que desenvolveram no rumo
da espiritualidade santificadora, todavia, os que se
comprazem no mal cancelam as próprias
possibilidades de ressurreição na luz.
Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório.
É a volta à lição ou ao remédio.
Não lhes surge diferente alternativa.
A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa
síntese de Jesus.
Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de
renovação não se compadece com a teoria das
penas eternas.

Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso
salvador. Através da referência do Mestre, contudo,
observamos que a Providência Divina é muito mais
Dediquemos à solução do problema as nossas rica e magnânima que parece.
melhores forças, buscando esquecer-nos, de modo a
sermos mais úteis aos que nos cercam, e estejamos Haverá ressurreição para todos, apenas com a
convencidos de que a segurança e o êxito de diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os
quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam maus em nova condenação, decorrente da criação
de nós a justa fidelidade ao programa que a vida reprovável deles mesmos.
estabelece em toda parte, a favor de nós todos:
Emmanuel, livro Pão Nosso,
reclamar menos e servir mais.
Psicografia Francisco Cândido Xavier
Emmanuel, livro Segue-me,
Psicografia Francisco Cândido Xavier

