PALESTRAS PÚBLICAS – JULHO 2017
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Xifópagos – Espíritos em Reconciliação
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
Humildade - Caminho para a Evolução
Domingos Sávio de Miranda
O Passe e o Córtex Cerebral
Lindolfo Ferreira Neves Junior
Reflexões sobre a Conduta Espírita
Renata Carisio Pereira Neves
Encarnação e Compromisso
Suely Piassi Machado
A Mediunidade com Jesus
Terezinha Coelho de Carvalho
Faculdades Morais e Intelectuais do Homem Francisco Braz Werneck
Dai a César o que é de César
Leir Elmi Gripp Sampaio
O Arrependimento e a Expiação
Eliane Coelho de Carvalho Baylão
Porque Precisamos Falar de Suicídio?
Norma Suely Lima de Oliveira
As Ocupações e Missões dos Espíritos
Corydes Francisco Monsores
Os Caracteres da Perfeição
Elizabete Fontes Domingueti
Judas Iscariotes
Antonio Carlos Chirlinzoni Souza
A Vida Futura
Pedro Lacerda de Souza
A Lei de Reprodução
Regina Célia de Oliveira
A Parábola do Bom Samaritano
Júlio Cesar Costa
O Evangelho e a Evolução
Fabíola Maria Vianna de Souza
A Reencarnação e suas Evidências Científicas
Irinéa Glória Pereira Brígida
Jesus e a Parábola da Caridade
Domingos Sávio de Miranda
A Psicologia da Gratidão
Neide de Fátima Pereira Chaves
O Perdão Cristão
Cláudia Castelo B. Fernandes
Realmente Há Espíritos?
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
O Cego de Jericó
Alanê Fialho de Carvalho Pereira
As Mortes Prematuras
Elenice Maia Mascarenhas
Vícios e Obsessão
Suely Piassi Machado
Considerações sobre o Autoperdão
Roni Ricardo Osório Maia
QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
O Trabalho como Fator de Evolução
Terezinha Peris Rodrigues
A Terapia do Perdão
José Francisco Simões Correa
A Lei de Igualdade
Petrônio Copola Filho
A Conversão de Zaqueu
Maria Aparecida Avellar

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO: 2ª a 6ª feiras, 19h; 4ªs feiras, 15h; domingos, 15h30min
ATENDIMENTO FRATERNO: 2ª a 6ª feiras, 19h
PALESTRAS PÚBLICAS: 2ª a 6ª feiras, 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: 2ªs e 3ªs feiras, 19h15min
GRUPO DE ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO: 5ªs feiras, 19h30min
GRUPO DE ESTUDOS DA MÉDIUNIDADE: 6ªs feiras, 20h
GRUPOS DE ESTUDO DE OBRAS RELACIONADAS A ROUSTAING: 3ªs feiras, 15h 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 AOS MENORES DO NOVO DEGASE: 6ªs feiras, 09h
ASSISTÊNCIA A HOSPITALIZADOS COM DOENÇAS MENTAIS: domingos, 9h
BIBLIOTECA: 2ª a 6ª feiras, 19h15min
LIVRARIA: 2ª a 6ª feiras, 14 às 21h, domingos, 16h
SECRETARIA: 2ª a 6ª feiras, 14 às 21h, domingos, 15h30min
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Aos Que Buscam o Espiritismo

“Examinai tudo. Retende o bem.” Esta a importante recomendação do apóstolo
Paulo a todos os cristãos na sua 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21.
Isso signiﬁca que já àquela época o chamamento era para o estudo e uso da razão na
construção da fé viva, forte o suﬁciente para sustentar os adeptos do Mestre em todas
as horas e em todos os tempos.
O Espiritismo é uma doutrina que dirige um apelo à razão. Revelada através de vários Espíritos Superiores, cujos ensinamentos foram codiﬁcados por Allan Kardec,
caracteriza-se por um conjunto de princípios, de ordem cientíﬁca, ﬁlosóﬁca e moral
para o progresso espiritual do homem, através da fraternidade. Opõe-se às doutrinas
materialistas que pregam o niilismo, ou seja, o ponto de vista que considera que as
crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou
utilidade na existência. Ao contrário, é doutrina religiosa, sem dogmas, sem liturgia e
sem símbolos, que difere de todas as demais religiões por demonstrar a lógica dos
seus ensinos através de experiências cientíﬁcas.
“Simultaneamente, no seu tríplice aspecto, o Espiritismo traz-nos uma concepção
geral do mundo e da vida baseada no entendimento, e no estudo dos fatos e causas,
concepção mais vasta, mais esclarecida, mais completa que aquelas que a precederam. É sistema que fornece prova objetiva da sobrevivência do ser, da perpetuidade da
vida, da solidariedade eterna das gerações, justiça, igualdade, ascensão e progresso
para todos, tais são os princípios dessa fé e, estes princípios, apóiam-se na ﬁrmeza do
método experimental”, conforme aﬁrma Léon Dénis, ﬁlósofo francês (1846-1927).
“Penso que o Espiritismo é um estudo todo ﬁlosóﬁco das causas secretas dos movimentos interiores da alma, até agora nada ou pouco deﬁnidos”, aﬁrmou Rousseau,
ﬁlósofo suíço (1712-1778) em mensagem contida no Livro dos Médiuns. Antes da
Doutrina Espírita, que é a 3ª revelação divina, acreditava-se na existência de Deus e
na da alma, que são as bases do espiritualismo, mas só com a chegada do Consolador
Prometido por Jesus, conforme está no evangelho de João, capítulo 14, versículos 1517 e 26 nós tivemos as explicações que nos levam ao entendimento desses fundamentos.
“Somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido, pode fortalecer a crença
da humanidade, levá-la à compreensão dos Evangelhos e tornar-se a grande alavanca da transformação da humanidade”, ensinou Allan Kardec (1868) em Obras Póstumas. Através do estudo, os que buscam as instituições espíritas, poderão tomar
conhecimento verdadeiro da Doutrina Espírita, evitando ﬁcarem somente com informações superﬁciais, com leituras ocasionais e fragmentadas, com idéias vagas e
muitas vezes confusas.

“Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás
inﬁnitos recursos para auxiliar, amar e servir.”
Emmanuel

Adesa ao:

36º CEU – CEERJ - FEB

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DA CASA
ANIVERSÁRIO DA AEEV
Durante o mês de agosto teremos 4 palestras
comemorativas aos 72 anos de fundação da
nossa Casa, com os seguintes oradores:
06/08 – Armando Falconi - Juiz de Fora
13/08 – Pedro Lacerda - Volta Redonda
20/08 – Eduardo Guimarães - Niterói – RJ
27/08 – Luciano dos Anjos Filho - Rio -RJ
As palestras terão início às 16 horas.
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER
Bem Aventurados os Pobres de Espírito – O
livro do mês é um romance ditado pelo espírito J.
W. Rochester à médium polonesa Wera
Krijanowskaia, e editado pela Boa Nova Editora,
de Catanduva – SP. Rochester ditou à esta
médium 51 romances e contos entre 1882 e
1920, muito dos quais traduzidos para a língua
portuguesa.
Este romance conta a triste história da família
Vallnrod e encerra com uma curta e belíssima
oração do pastor Reiguern solicitando
misericórdia a Jesus pela alma da baronesa
Dagmara que ousou passar para outra vida sem
ser chamada.
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.
NOVOS ASSOCIADOS
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!

GRUPO DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR
BITTENCOURT SAMPAIO
O Setor de Assistência aos necessitados da
nossa Casa, que tem como patrono o elevado
espírito de Francisco Leite de Bittencourt
Sampaio, efetua a arrecadação de alimentos, a
preparação e a distribuição de cestas básicas às
famílias cadastradas, após análise das
condições sócio-econômicas.
Os alimentos são arrecadados por doação de
pessoas caridosas e anônimas que depositam no
carrinho situado na entrada do salão de palestras
ou entregam diretamente na Secretaria,
obtendo-se também doações eventuais do
CONSEA, sendo que a AEEV complementa
grande parte, destinando para isso a renda
obtida com a realização dos almoços e parte da
contribuição dos associados.
A quantidade de famílias assistidas passou de
30 no semestre passado para 34 neste semestre,
tendo em vista o acréscimo de irmãos
necessitados.
Solicitamos aos frequentadores e amigos que
ainda não contribuem, que nos auxiliem doando
itens da cesta básica para amenizarmos a
penúria de tantos necessitados.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
No mês de julho não haverá o tradicional almoço
de confraternização, por motivo de férias da
equipe responsável, entretanto, em agosto, mês
de aniversário da Casa teremos um almoço
especial.

Dia 06 de Agosto – Domingo
das 12h às 13h30min
Cardápio
Talharim ao Sugo - Frango Xadrez
Maionese - Arroz
Ingressos antecipados
na secretaria da AEEV

Multidões
“Tenho compaixão da multidão.”
– Jesus (Marcos, 8:2)
Os espíritos verdadeiramente
educados representam, em todos os
tempos, grandes devedores à multidão.
Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais.
Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na
cultura do mundo, esquiva-se da massa
comum, em vez de ajudá-la. Explora-lhe
as paixões, mantém-lhe a ignorância e
costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os
impostos mais pesados, cria guerras de
extermínio, em que deva concorrer com
os mais elevados tributos de sangue. O
sacerdócio organizado, quase sempre,
impõe-lhe sombras, enquanto a ﬁlosoﬁa
e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores.
Em todos os tempos e situações
políticas, conta o povo com escassos
amigos e adversários em legiões.
Acima de todas as possibilidades
humanas, entretanto, a multidão dispõe
do Amigo divino.
Jesus prossegue trabalhando.
Ele que passou no planeta entre
pescadores e proletários, aleijados e
cegos, velhos cansados e mães aﬂitas,
volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele
momento da multiplicação dos pães.
Lembra-te, meu amigo, de que és
parte integrante da multidão terrestre.
O Senhor observa o que fazes.
Não roubes o pão da vida; procura
multiplicá-lo.
Espírito Emmanuel, livro Vinha de Luz;
FEB, psicograﬁa Chico Xavier

Servicinhos
“Antes sede uns para com os outros
benignos.”
– Paulo (Efésios, 4:32)
Grande massa de aprendizes queixa-se,
por vezes, da ausência de grandes
oportunidades nos serviços do mundo.
Aqui, é alguém desgostoso por não haver
obtido um cargo de alta relevância; além, é um
irmão inquieto porque ainda não conseguiu
situar o nome na grande imprensa.
A maioria anda esquecida do valor dos
pequenos trabalhos que se traduzem,
habitualmente, num gesto de boas maneiras,
num sorriso fraterno e consolador... Um copo de
água pura, o silêncio ante o mal que não
comporta esclarecimentos imediatos, um livro
santiﬁcante que se dá com amor, uma sentença
carinhosa, o transporte de um fardo pequenino,
a sugestão do bem, a tolerância em face de uma
conversação fastidiosa, os favores gratuitos de
alguns vinténs, a dádiva espontânea ainda que
humilde, a gentileza natural, constituem
serviços de grande valor que raras pessoas
tomam à justa consideração.
Que importa a cegueira de quem recebe?
Que poderá signiﬁcar a malevolência das
criaturas ingratas, diante do impulso afetivo dos
bons corações? Quantas vezes, em outro
tempo, fomos igualmente cegos e perversos
para com o Cristo, que nos tem dispensado
todos os obséquios grandes e pequenos?
Não te mortiﬁques pela obtenção do ensejo
de aparecer nos cartazes enormes do mundo.
Isso pode traduzir muita diﬁculdade e
perturbação para teu espírito, agora ou depois.
Sê benevolente para com aqueles que te
rodeiam.
Não menosprezes os servicinhos úteis.
Neles repousa o bem-estar do caminho diário
para quantos se congregam na experiência
humana.
Espírito Emmanuel, livro Vinha de Luz,
FEB, psicograﬁa Chico Xavier.

