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DATA DIA T E M A ORADOR  

DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA ÀS 19h30min - DOMINGOS ÀS 16h
Inteligência e Evolução

Relembrando Bezerra de Menezes

A Porta Estreita

Reflexões sobre a Paciência

7 Fatos que Desequilibram sua Energia Espiritual

Indulgência. Não atire a primeira Pedra

Conhece-se a Árvore pelos Frutos

O Bem e o Mal

Mediunidade e Oração

O Consolador Prometido por Jesus

Missão dos Pais 

O Poder da Fé

A Lei de Conservação

O Espírita no Mundo

Considerações sobre o Livre Arbítrio

Kardec. A Ciência e o Racismo

Desencarnações Coletivas

Muitos os Chamados, Pouco os Escolhidos.

Objetivos da Reencarnação

Doenças Mentais e Obsessão

Caridade – Divina Ação

A Pluralidade dos Mundos

A Reencarnação de Camille Desmoulins

Reflexões sobre o Pensamento

A Ação Magnética do Passe

Trabalho, o Renovador da Vida

As Bem Aventuranças

QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE 
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A Mediunidade com Jesus

O Sono e os Sonhos

Amai os Vossos Inimigos

Motivos de Resignação

A Verdadeira Propriedade

Terezinha Peris Rodrigues

José Francisco Simões Correa

Petrônio Copola Filho

Terezinha Coelho de Carvalho

Maria Fernandina Fialho de Carvalho

“Antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficientes, contribuir, em 
pessoa, para que se ergam a nível mais elevado.” – André Luiz

     Graças ao trabalho dos pioneiros, nós hoje desfrutamos a felicidade de 
conhecermos e estudarmos, nas dezenas de Casas Espíritas existentes na 
nossa cidade, a Doutrina Espírita que nos revela detalhes do mundo espiritual e 
nos facilita conhecer, com mais profundidade, o Evangelho de Jesus. Para isso, 
devemos buscar nas palestras, nos grupos de estudos e, principalmente, na 
leitura e meditação das centenas de obras doutrinárias que estão à nossa dis-
posição nas livrarias e bibliotecas das várias instituições do município e, parti-
cularmente nas da nossa Associação, que disponibiliza milhares de livros em 
sua biblioteca e livraria espíritas.

     Enviemos nossas vibrações de sincera gratidão, que como sabemos é o 
reconhecimento por uma dádiva ou favor recebido, aos destemidos pioneiros, 
cujos nomes sempre relembramos no mês de agosto. São eles: Afonso Pereira 
da Silva, Bráulio Pires Baptista, Elpídio Nicolau de Lima, Geraldo Urzedo, Honó-
rio Guilherme de Souza, João Gomes de Miranda, Natalino Nunes Vieira, 
Oswaldino Gamboa, Sebastião Pereira de Assumpção, Wagner Dias Barbosa 
e Yaro de Castro que em 18 de agosto de 1945, época de ignorância e descrédi-
to, fundaram a 1ª Casa Espírita da cidade - a AEEV, que há 72 anos vem ilumi-
nando as mentes em nossa região. 

      Em função do pioneirismo deles e o trabalho de seus sucessores nós hoje 
sabemos e divulgamos que: a vida prossegue vitoriosa além da morte; nos 
encontramos numa escola temporária de iluminação espiritual; o corpo carnal é 
simples vestimenta a se desgastar dia a dia; os trabalhos e desgostos do 
mundo são recursos educativos; a dor é estímulo às mais altas realizações; a 
nossa colheita futura se verificará, de acordo com a sementeira de agora; a 
justiça divina não é uma ilusão e a verdade surpreenderá toda a gente; e que os 
atos, as palavras e os pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos 
que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Essas informações nos 
consolam e nos ajudam a tornarmo-nos cada vez melhores.

     Não podemos também deixar de manifestar a nossa gratidão a Deus, a 
Jesus, a Francisco de Paula Victor, que é o mentor espiritual da Casa, e à sua 
equipe espiritual por protegerem e ampararem a todos os trabalhadores que 
mantiveram e mantêm a AEEV na sua missão de estudar e divulgar a Doutrina 
Espírita, bem como difundir a prática da Caridade espiritual, moral e material, 
por todos os meios ao seu alcance.



PARA REFLETIR  NOTÍCIAS  DA  CASA

Sem DesfalecimentosEm PeregrinaçãoCOMEMORAÇÃO DOS 72 ANOS DE FUNDAÇÃO DA AEEV

As palestras comemorativas ao 72º aniversário da 
nossa Casa, serão realizadas aos domingo às 16h e 
são as seguintes:

06/08 – Tema: Os Sete Fatos Que Desequilibram Sua 
Energia Espiritual.

Orador: Armando Falconi, de Juiz de Fora – MG.

13/08 – Tema: A Missão dos Pais.

Orador: Pedro Lacerda, de Volta Redonda - RJ.

20/08 – Tema: Desencarnações Coletivas.

Orador: Eduardo Guimarães, Niterói – RJ.

27/08 – Tema:  A Reencarnação de Camil le 
Desmoulins.

Orador: Luciano dos Anjos Filho, Rio de Janeiro.

Espírito Emmanuel, livro Vinha de Luz; 
FEB, psicografia Chico Xavier

“E não nos cansemos de fazer bem, 
porque a seu tempo ceifaremos, 

se não houvermos desfalecido.” – Paulo. 

(Gálatas, 6:9.)

 Há pessoas de singulares disposições em 

matéria de serviço espiritual.

   Hoje crêem, amanhã descrêem.

   Entregaram-se, ontem, às manifestações da 

fé; entretanto, porque alguém não se curou de 

uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, 

penetrando o caminho largo da negação.

   Iniciam a prática do bem, mas, se aparece um 

espinho de ingratidão dos semelhantes 

proclamam a falência dos propósitos de bem-

fazer.

   São crianças que ensaiam aprendizado na 

escola da vida, distantes ainda da posição de 

discípulos do Mestre.

   O exercício do amor verdadeiro não pode 

cansar o coração.

   Quem ama o Cristo Jesus, guarda confiança 

em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-

se de esperança.

   O mal extenua o espírito, mas o bem revigora 

sempre.

   O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, 

não se irrita nem conhece a derrota nas lutas 

edificantes, porque compreende o desânimo 

por perda de oportunidade.

   Problemas da alma não se circunscrevem a 

questões de dias e semanas terrestres, nem 

podem viver condicionados a deficiências 

físicas. São problemas de vida, renovação e 

eternidade.

   Não te canses, pois, de fazer o bem, 

convencido, todavia, de que a colheita, por tuas 

próprias mãos, depende de prosseguires no 

sacerdócio do amor, sem desfalecimentos.

 

Espírito Emmanuel, livro Vinha de Luz,
 FEB, psicografia Chico Xavier.

 “Porque não temos aqui cidade 
permanente, mas buscamos a futura.” 

Paulo (Hebreus, 13:14)

   Risível é o instinto de apropriação indébita 

que assinala a maioria dos homens.

   Não será a Terra comparável a grande carro 

cósmico, onde se encontra o espírito em 

viagem educativa?

   Se a criatura permanece na abastança 

material, apenas excursiona em aposentos 

mais confortáveis.

   Se respira na pobreza, viaja igualmente com 

vistas ao mesmo destino, apesar da condição 

de segunda classe transitória.

   Se apresenta notável figuração física, 

somente enverga efêmera vestidura de 

aspecto mais agradável, através de curto 

tempo, na jornada empreendida.

   Se exibe traços menos belos ou caracteriza-

dos de evidentes imperfeições, vale-se de 

indumentária tão passageira quanto a mais 

linda roupagem do próximo, na peregrinação 

em curso.

   Por mais que o impulso de propriedade ateie 

fogueiras de perturbações e discórdias, na 

maquinaria do mundo, a realidade é que 

homem algum possui no chão do Planeta 

domicílio permanente. Todos os patrimônios 

materiais a que se atira, ávido de possuir, se 

desgastam e transformam. Nos bens que 

incorpora ao seu nome, até o corpo que julga 

exclusivamente seu, ocorrem modificações 

cada dia, impelindo-o a renovar-se e melho-

rar-se para a eternidade.

   Se não estás cego, pois, para as leis da vida, 

se já despertaste para o entendimento 

superior, examina, a tempo, onde te deixará, 

provisoriamente, o comboio da experiência 

humana, nas súbitas paradas da morte.

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

Mesopotâmia – Luz na Noite do Tempo: O livro do 
mês é um romance ditado pelo espírito Josepho à 
médium carioca Dolores Bacelar e publicado pela 
Editora Correio Fraterno, de São Bernardo do Campo – 
SP. Neste romance de 728 páginas, Josepho descreve 
a saga, por ele vivida, como autêntico representante de 
um dos povos mais poderosos da Antiguidade. 
Reencarnado como imperador assírio, filho de 
Salmanasar, ele narra toda a fúria com que levantou o 
maior império de sua época. Não apenas fatos que 
impressionam pela riqueza de dados e descrições 
sobre as tradições hebraicas e a cultura assíria, 
Josepho agora mais consciente, fala de seus enganos 
e arrependimentos na luta do aprimoramento de si 
mesmo.   Difícil será adivinhar o desfecho deste 
enredo, tão bem tramado pelo autor espiritual, 3000 
anos depois, entrelaçado de realidade e ficção.

Associe-se ao nosso Clube e receba um livro espírita 
por apenas R$ 15,00 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.

A Diretoria Executiva na sua 730º reunião de 20/06/17 
aprovou, com muita satisfação, a admissão como 
associadas contribuintes, as irmãs: Carolina M. P. 
Rodrigues Galdeano e Fabiana Brandão de Oliveira.

  Rogamos a Jesus que abençoe as novas integrantes 
da família  AEEV.

  Convidamos aos amigos e frequentadores que ainda 
não se associaram a fazerem parte do nosso quadro de 
associados. As propostas de admissão estão à 
disposição na Secretaria. 

  Venha fazer parte da família  AEEV!

APRENDIZADO DO EVANGELHO (51)

- Tudo é atração magnética no Universo. Essa a grande lei 
que rege todas as coisas.

- Quando o homem tiver os olhos bastante abertos para 
apreender toda a extensão dessa lei, o mundo lhe estará 
submetido, visto que ele poderá dirigir a ação material 
daquela força.

- Mas, para lá chegar, ser-lhe-á necessário estudo longo, 
aprofundado das causas e, sobretudo, muito respeito e 
amor àquele que lhe confiou tão grande meio de ação.

- Quando, sob os auspícios desse respeito e desse amor, 
ele todo humildade e desinteresse, houver conquistado, 
pelo estudo e pelo trabalho, o conhecimento de todos os 
fluidos, das suas naturezas diversas, de suas propriedades 
e efeitos, das diferentes combinações e transformações de 
que são passíveis, possuirá o segredo da vida universal e 
da formação de todos os seres, em todos os reinos, sob a 
dupla ação espírita e magnética, pela vontade de Deus e 
segundo leis naturais e imutáveis.

- Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos entre si no 
Universo, como todos os Espíritos, encarnados ou não. 

- É um laço universal pelo qual Deus nos ligou a todos, 
como que para formarmos um único ser e para nos facilitar 
a ascensão ao seu seio, conjugando-nos as forças.

- Os fluidos se reúnem pela ação magnética. Tudo em a 
natureza é magnetismo. Tudo é atração produzida por esse 
agente universal.

- No vosso planeta, além do magnetismo mineral, vegetal, 
animal, existem o magnetismo humano e o magnetismo 
espiritual.

- O magnetismo humano consiste na concentração, por 
efeito da vontade do homem, dos fluidos existentes nele e 
na atmosfera que o cerca, e mediante os quais, a certa 
distância, ele atua sobre outro homem ou sobre as coisas.

- O magnetismo espiritual resulta da concentração da 
vontade dos Espíritos, concentração por meio da qual 
estes reúnem à volta de si os fluidos, quaisquer que sejam, 
encerrados no ser humano ou disseminados no espaço, e 
os dispõem de modo a exercerem ação sobre o homem ou 
sobre as coisas, produzindo os efeitos por eles desejados.

NOVOS ASSOCIADOS

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

A renda deste evento é toda aplicada nos trabalhos 
assistenciais da nossa Casa. Participe adquirindo o seu 
convite! Colabore com essa importante atividade.

Dia 06 de Agosto – Domingo

das 12h às 13h30min

Cardápio 
Talharim ao Sugo - Frango Xadrez

Maionese - Arroz

Ingressos antecipados 
na secretaria da AEEV


