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As Mortes Prematuras
Considerações sobre o Dia de Finados
A Força do Pensamento
As Leis Morais
Os Milagres à Luz do Espiritismo
Evolução do Ser e Progresso
A Lei de Causa e Efeito
Perdão e Reencarnação
Jesus e Nicodemos
Alvorada de Luz num mundo de Trevas
Como Conquistar a Paciência
A Beneficência
A Destruição Necessária e a Abusiva
Jesus o Maior Psicólogo do Mundo
O Livro dos Espíritos, Histórico e Estrutura
A Estrada de Damasco
Desperta e Seja Feliz
A Lei de Progresso
Suicídio, a Trilha da Ilusão
A Parábola do Joio e do Trigo
Jesus e a Mulher Samaritana
Felicidade em Tempos de Mudanças
As Bodas de Caná
O Livre Arbítrio e as Suas Consequências
O Necessário e o Supérfluo
Mediunidade, Missão de Amor

Renata Carísio Pereira Neves
Sueli Piassi Machado
Alcione Mascarenhas Guedes
Regina Célia de Oliveira
Domingos Sávio de Miranda
Lindolfo Ferreira Neves Junior
Norma Suely Lima de Oliveira
Corydes Francisco Monsores
Elizabete Fontes Dominguete
Lindolfo Ferreira Neves Junior
Leir Elmi Gripp Sampaio
Eliane Coelho de Carvalho Baylão
Júlio César Costa
Fabíola Maria Vianna Souza
Irinéa da Glória Pereira Brígida
Francisco Hamilton A. Silva
Vera Lúcia Stocco
Regina Célia de Oliveira
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
Alanê Fialho de Carvalho Pereira
Elenice Maia Mascarenhas
Flávio Itaboray
Neide de Fátima Pereira Chaves
Cláudia Castelo Branco Fernandes
José Francisco Simões Correa
Terezinha Coelho de Carvalho

QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
Reflexões sobre o Dia de Finados
Terezinha Peris Rodrigues
José Francisco Simões Correa
A Mediunidade com Jesus
Ana Maria Lambert
O Homem de Bem
Maria Aparecida Avellar
A Parábola do Semeador
Maria Fernandina Fialho de Carvalho
Moisés, Jesus e Kardec

EDITORIAL

NOVEMBRO

informativo

01
02
03
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Diante da Morte

Quando morre alguém, nos sentimos tomados por um sentimento de perda e dor. É
natural, gostamos da pessoa e desejamos que ela continue vivendo conosco. Mas, a
morte é a única certeza da vida e está enquadrada nos acontecimentos normais da
existência de todo mundo. A todo instante, partem jovens e velhos, sadios e enfermos...E muitos perguntam temerosos, ela dói? O que ensinam os espíritos a respeito? Em O Livro dos Espíritos, há um capítulo inteiro sobre o assunto: é o III da Parte
Segunda, com o título Da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual.
As questões 149 a 165 esclarecem o assunto.
No instante da morte, todo homem retorna ao mundo dos espíritos, pátria de origem.
Uma vez no chamado outro mundo, conserva plenamente sua individualidade. A
separação da alma e do corpo não é dolorosa. O corpo sofre mais durante a vida que
no momento da morte. A alma se liberta com o rompimento dos laços que a mantinha
presa ao corpo. A sensação que se experimenta no momento em que se reconhece
no mundo dos espíritos depende do que ﬁzeram em vida. Os bons sentirão enorme
alegria. Os maus sentirão vergonha. Normalmente reencontra aqueles que partiram
antes, se estes já não reencarnaram. A consciência de si mesmo vem aos poucos.
Passa-se algum tempo de perturbação, convalescente, cujo tempo de duração
depende da elevação moral de cada um.
Compreender antes o assunto - morte - exerce grande inﬂuência sobre o tempo de
perturbação no mundo dos espíritos. E o que alivia esta perturbação é a prática do
bem e a pureza de consciência. Em O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, há
diversas descrições do momento da morte e do pós-morte dos espíritos nas mais
variadas condições evolutivas.
O livro Depois da Morte, de Léon Denis e Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz
também trazem muitas explicações sobre o interessante tema. Há, também, uma
série enumerável de livros de mensagens enviadas por desencarnados aos que
ﬁcaram na Terra. Entre eles Jovens no além, de 1975, recebido por Chico Xavier. O
ﬁlme O Nosso Lar, baseado na obra mediúnica de Andre Luiz/Chico Xavier mostra
bem a questão da continuidade da vida.
Não tema a morte! Ela faz parte do processo evolutivo. Viva de maneira prudente!
Faça o bem que puder e quando soar seu momento vá sem medo. Mas nunca a busque ou a precipite. Deus é o Condutor de nossas vidas, e, é Nele que tiramos as forças para terminar nossa missão terrena. Para aqueles que foram antes, guarde a
convicção de breve reencontro e ore pela felicidade deles. Eles receberão a mensagem de seu coração, através da oração.
“A afeição real, de alma a alma, é durável, e também sobrevive à destruição do corpo. O
amor que nutrimos uns pelos outros continuará existindo na Espiritualidade.“ Léon Denis

Adesa ao:

36º CEU – CEERJ - FEB

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DA CASA
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

TARDE DE TORTAS

O QUE FAZEMOS NESTE MUNDO – O Livro do mês é o
63º da lavra do consagrado e orador espírita Richard
Simonetti. Este, publicado pela CEAC Editora, de BauruSP. O autor, em bem humorados e oportunos comentários
esclarece, baseado nos ensinamentos da Doutrina
Espírita, qual a ﬁnalidade da existência humana e a
maneira correta de aproveitarmos nossa reencarnação.
São páginas esclarecedoras que nos ajudam a enfrentar as
vicissitudes da vida.

No último dia 14 de outubro, a equipe do nosso Setor de
assistência Bittencout Sampaio, coordenada pela irmã
Liliane, promoveu a nossa tradicional tarde de tortas.
Foi um sucesso, todos os participantes puderam se deliciar
com saborosas tortas doces e salgadas além de
refrigerantes.
Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que colaboraram
doando tortas e refrigerantes.
Que Jesus abençoe a equipe e a todos que participaram!

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.

APRENDIZADO DO EVANGELHO (54)

NOVOS ASSOCIADOS
A Diretoria Executiva aprovou, com muita satisfação a
admissão, como associadas contribuintes das seguintes
irmãs: Na 731ª reunião de 18/07/17, Rogéria de Oliveira
Machado Moura e Trindade Joana de Oliveira Igrejas
Lopes. Na 733ª reunião de 17/10/17: Juliana Maria C. Pinto
e Sônia Leopoldino Oliveira.
Rogamos a Jesus que abençoe essas novas integrantes
da família AEEV.
Convidamos os amigos e frequentadores que ainda não se
associaram a fazerem parte do nosso quadro de
associados, bastando apenas preencher as propostas de
admissão que estão à disposição na Secretaria.
Venham fazer parte da família AEEV.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO.
Realizaremos o nosso último almoço do ano no dia
01/12/17 no horário das 12h às 13h30min, com o seguinte
cardápio especial:
LOMBO RECHEADO - FAROFA DE NATAL
SALADA DE FRANGO - ARROZ E TUTÚ
O Almoço é uma forma de confraternização dos
trabalhadores e amigos da casa. Ele é preparado com
muito carinho por uma equipe de culinaristas experientes
e dedicadas coordenada pela irmã Nàdia, que só utilizam
ingredientes de primeira qualidade. Além do almoço a
equipe prepara excelentes sobremesas que deleitam a
todos que as saboreiam.
A renda é toda aplicada na compra de alimentos para 33
famílias assistidas e de materiais para preparação de
enxovais que são distribuídos a recém-nascidos carentes.
O convite ainda será vendido por R$17,00.
Não deixe de participar! O próximo só ocorrerá em março
de 2018 pois nossas culinaristas estarão em recesso nos
meses de janeiro e fevereiro.
Obs: Recomendamos adquirir o convite antecipadamente
pois a quantidade é limitada, e poderá se esgotar no dia
do evento.

- Sabeis [em referência ao sonambulismo], que o
esquecimento ao despertar é, em princípio, efeito do
sonambulismo.
- Todavia, excepcionalmente, pode o magnetizador, pela
ação da sua vontade e dando ordem nesse sentido,
conseguir que, uma vez despertado, o sonâmbulo guarde
lembrança de alguma coisa que tenha ocorrido no estado
sonambúlico e da qual ele queira que o sonâmbulo se
recorde em seu estado ordinário (acordado).
- Tudo quanto, pela ação do magnetismo humano, o
magnetizador pode fazer com outro indivíduo, podem-no
igualmente, pela ação do magnetismo espiritual, os
espíritos, sendo que estes atuam com maior discernimento
e mais ciência do que o homem sobre o homem e nas
condições necessárias à obtenção dos efeitos que queiram
produzir, dos resultados que desejem alcançar.
- Podem, como o sabeis, graças à ciência espírita, fazer
que o paciente sinta pancadas ou dores, que aparecem ou
desaparecem à vontade dos operadores invisíveis.
- Também sabeis, por numerosos fatos observados em
todos os tempos e agora mesmo, como são sentidas essas
pancadas, essas dores.
- Devemos ainda explicar-vos sobre a ação do magnetismo
sobre o Espírito do magnetizador. O que a este respeito
vamos dizer se aplica tanto ao magnetismo humano, como
ao espiritual. Apenas, a ação do magnetismo espiritual é
mais pura em suas causas e efeitos.
- Os mesmos, entretanto, são os resultados de um e de
outro: o desprendimento do Espírito encarnado se produz
em condições mais ou menos boas, conforme o
magnetizador humano ou espiritual é mais ou menos
elevado.
- Haveis de compreender que o magnetismo não pode
causar ilusão ao Espírito, pois que concorre para o seu
desprendimento. Uma vez desprendido, o Espírito, por
esse meio, dos entraves da carne, a consequência é que se
torne cúmplice voluntário de quem sobre ele atua, quer a
ação magnética emane de um Espírito livre, quer de um
quer de um encarnado.
- A lembrança que o paciente, depois de acordar, guarda do
que ocorreu durante o sono magnético, resulta da
cooperação do mesmo paciente, que seja por simpatia,
seja por fraqueza, seja subordinação, conforme às
relações existentes entre o magnetizador (humano ou
espiritual) consente em obedecer ao que se lhe impõe ou
propõe.
- Assim, recordar-se-á das palavras ou atos, cuja
lembrança tenha, durante o sono, assentido em guardar,
sob a inﬂuência das sensações e impressões recebidas
pela matéria, que conserva a marca do compromisso,
assumidos pelo paciente, de se recordar dos atos como se
realmente praticados foram.

Obra Individual
“Saiba que aquele que ﬁzer converter do
erro do seu caminho um pecador, salvará da
morte uma alma e cobrirá uma multidão de
pecados.” – Thiago, 5:20
Quando um homem comete uma ação má,
os reﬂexos dela perduram, por muito tempo,
na atmosfera espiritual em que ele vive.
A criatura ignorante que a observa se faz pior.
Os olhos menos benevolentes que a veem se
tornam mais duros.
O homem quase retiﬁcado que a identiﬁca
estaciona e desanima.
O missionário do bem que a surpreende
encontra mais diﬁculdades para socorrer os
outros.
Em derredor de um gesto descaridoso,
congregam-se a indisciplina, o despeito, a
revolta e a vingança, associando-se em
operações mentais malignas e destrutivas.
Uma boa ação, contudo, ediﬁca e ilumina
sempre.
A criatura ignorante que a observa aprende a
elevar-se.
Os olhos menos benevolentes que a veem
recebem nova claridade para a vida íntima.
O homem quase retiﬁcado que a identiﬁca
adquire mais fortaleza para restaurar-se.
O missionário do bem que a surpreende nela
se exalta, em benefício do seu apostolado de
luz.
Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se
a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais iluminativas e santiﬁcantes.
Se desejas, portanto, propagar o espírito
sublime do Cristianismo, atende à obra
individual com Jesus.
Afasta os corações amados do campo escuro
do erro, com teus atos que constituem lições
vivas do amor ediﬁcante.
Recorda-te de que pela conversão verdadeira
e substancial de um só espírito ao inﬁnito
Bem, escuras multidões de males poderão
desaparecer para sempre.

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

Fazei Preparativo
“Então ele vos mostrará um grande cenáculo
mobilado; aí, fazei preparativos.” - Lucas,
22:12
Aquele cenáculo mobilado, a que se referiu
Jesus, é perfeito símbolo do aposento interno
da alma.
À face da natureza que oferece lições valiosas
em todos os planos de atividade, observemos
que o homem aguarda cada dia, renovando
sempre as disposições do lar. Aqui, varrem-se
detritos; acolá, ornamentam-se paredes. Os
móveis, quase sempre os mesmos, passam por
processos de limpeza diária.
O homem consciencioso reconhecerá que a
maioria das ações, na experiência física,
encerra-se em preparação incessante para a
vida com que será defrontado, além da morte do
corpo.
Se isto ocorre com a feição material da vida
terrena, que não dizer do esforço propriamente
espiritual para o caminho eterno?
Certamente, numerosas criaturas atravessarão
o dia à maneira do irracional, em movimentos
quase mecânicos. Erguem-se do leito,
alimentam o corpo perecível, absorvem a
atenção com bagatelas e dormem de novo,
cada noite.
O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o
cenáculo simbólico do coração. Embora não
possa mudar de idéias diariamente, qual
acontece aos móveis da residência, dá-lhes
novo brilho a cada instante, sublimando os
impulsos, renovando concepções, elevando
desejos e melhorando sempre as qualidades
estimáveis que já possui.
O homem simplesmente terrestre mantém-se
na expectativa da morte orgânica; o homem
espiritual espera o Mestre Divino, para
consolidar a redenção própria.
Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé e, aí
dentro, fazei preparativos em constante
ascensão.
Espírito Emmanuel, livro Pão Nosso,
FEB, psicograﬁa Chico Xavier.

