PALESTRAS PÚBLICAS – JANEIRO 2018
DATA

DIA

TEMA

ORADOR

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

Segunda
Terça
Quarta
Quinta
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Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça
Quarta

03
10
17
24
31

Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta

A Missão do Homem Inteligente na Terra
Domingos Sávio de Miranda
Emmanuel e o Evangelho de João
Lindolfo Ferreira Neves Junior
Considerações sobre o Suicídio
Marlene de Melo Xavier
A Depressão e o Transtorno bipolar
Sueli Piassi Machado
O Perdão e o Autoperdão
Márcio Coutinho de Abreu
Ano Novo - Renovação com Jesus
Regina Célia de Oliveira
O Desafio da Vida Familiar
Leir Elmi Gripp Sampaio
Que Fazes de Especial?
Eliane Coelho de Carvalho Baylão
O Mandamento Maior
Norma Suely Lima de Oliveira
Orgulho - Chaga da Humanidade
Corydes Francisco Monsores
Elisabete Fontes Domingueti
O Planejamento Reencarnatório
Irinéa Glória Pereira Brígida
As Evidências Científicas da Reencarnação
Vera Lúcia Stocco
As Bem Aventuranças
Regina Célia de Oliveira
As Leis Morais na Atualidade
Júlio Cesar Costa
Os Vícios e as Virtudes
Fabíola Maria Vianna de Souza
Nossos Filhos São Espíritos
Irinéa Glória Pereira Brígida
O Passe Espírita
Alanê Fialho de Carvalho Pereira
A Parábola do Bom Samaritano
Neide de Fátima Pereira Chaves
O Dever de Cada Um
Cláudia Castelo Branco Fernandes
O Óbolo da Viúva
As Chagas da Humanidade = Egoísmo e Orgulho Regina Célia de Oliveira
Alanê Fialho de Carvalho Pereira
Reflexões sobre a Paciência
Sinézio Augusto Grimann
O Bem e o Mal
Norma Suely Lima de Oliveira
A Lei de Trabalho
Roni Ricardo Osório Maia
A Gênese – 150anos
Luiz Carlos de Carvalho
A Parábola dos Lavradores Maus
José Francisco Simões Correa
Jesus a Porta - Kardec a Chave
QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
Reflexões sobre o Ano Novo
Terezinha Peris Rodrigues
José Francisco Simões Correa
Considerações sobre os 150 da Gênese
Ana Maria Lambert
A Oração como Instrumento de Amor
Maria Aparecida Avellar
Mediunidade com Jesus
Maria Fernandina Fialho de Carvalho
Jesus: Guia e Modelo da Humanidade

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 MEDIUNIDADE: 6ªs feiras, 20h
GRUPOS DE ESTUDO DE OBRAS RELACIONADAS A ROUSTAING: 3ªs feiras, 15h e 19h30min
GRUPOS DE ESTUDO DAS OBRAS DE ANDRÉ LUIZ: 4ªs e 5ªs feiras, 19h30min
GRUPO DE ESTUDO DA SÉRIE PSICOLÓGICA DE JOANA DE ÂNGELIS: 4ªs 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
ASSISTENCIA 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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Religião por Interesse?

Nos dias de hoje, passados dois milênios da vinda de Jesus, ainda encontramos pessoas
imediatistas que adotam determinada religião por interesse. Esses desavisados, que são
encontrados em todos os ramos do Cristianismo, pretendem fazer escambo com Deus ou com
seus mensageiros, fazendo-lhes promessas e oferendas materiais na espera de benesses e
afastamento de seus males. Alguns cometem o absurdo de doar a Jesus, através de seus
pretensos representantes, dinheiro ou bens materiais com o objetivo de os receberem
multiplicados de volta, como se Jesus, que quando na Terra não teve onde reclinar a cabeça,
precisasse de bens materiais ou seus mensageiros necessitassem de louvores, agrados ou
sacrifícios.
Nos arraiais espíritas existem também, companheiros desavisados acreditando que a adesão
exterior aos postulados espíritas, demonstrada através de uma frequência formal a qualquer
instituição Espírita dá-lhe mérito para que nada de desagradável lhes aconteça. Aderem eles, não
ao estudo, ao programa iluminativo, mas ao benefício da terapêutica espiritual no passe, na
desobsessão, na água ﬂuidiﬁcada, chegando ao disparate de querer transferir para o trabalhador
espírita a tarefa da oração, rogando-lhes que a faça por eles.
Esclarece a Doutrina Espírita que conﬁssão religiosa, de forma alguma isenta o crente das
vicissitudes que a criatura humana está sujeita, pois se diferente fosse, a religião poderia ser
considerada um salário injusto a quem negociasse felicidade sem qualquer lastro de convicção
interna ou renovação espiritual.
Chocam-se ou desiludem-se esses companheiros imediatistas ao descobrirem que os servidores
espíritas são criaturas com problemas semelhantes aos seus, com dores, por vezes, maiores do
que as suas, quando esperavam encontrar companheiros em regime especial sem nenhum
problema e credenciadas a dispensar favores e benefícios. Ouvimos muito disso nos trabalhos de
atendimento fraterno.
Muitos desertam, mas os que permanecem aprendem que:
- O Planeta Terra é um mundo de Provas e Expiações.
- Somos espíritos, ainda endividados, auferindo ensejos de nos recuperarmos a ﬁm de
alcançarmos a paz.
- As dores são bênçãos que nos ajudam a resgatar faltas do passado e a evitar novas quedas no
presente.
- O conhecimento espiritual nos fortalece e, se não evita a dor, elimina o sofrimento causado pela
ignorância das leis universais. Para isto, basta comparar a perda de um ente querido por um
espírita com a de um desconhecedor dos fundamentos da Doutrina.
- A vida na Terra tem seus objetivos especíﬁcos de se adquirir experiência, exercitar a fraternidade,
cultivar o amor, praticar a caridade e lapidar arestas morais.
Por tudo isso, devemos procurar a Casa Espírita para adquirir conhecimentos que nos ajudem a
crescer espiritualmente e a entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos.
Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o
“tempo de auxiliar”. – André Luiz

Adesa ao:

36º CEU – CEERJ - FEB

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DA CASA

Não Perturbeis

AGRADECIMENTO
Ao iniciarmos mais um ano de atividades, a Diretoria da
AEEV registra sua alegria pelo cumprimento de toda a
programação do ano de 2017 e manifesta seu
agradecimento:
- A Jesus pela oportunidade de trabalho;
- A todas as equipes de trabalhadores encarnados e
desencarnados dos vários setores de atividades da Casa,
sem os quais nada poderia ser realizado.
- Aos associados e frequentadores pela participação e
colaboração.
Que Francisco de Paula Victor, Guia Espiritual da AEEV e
sua equipe de Benfeitores Espirituais continuem auxiliando
a todos nós e que Jesus nos ampare e proteja no decorrer de
2018 a ﬁm de que possamos ser mais atuantes e mais
unidos!
REINÍCIO DAS ATIVIDADES DE ESTUDO
Os grupos de estudos iniciarão suas atividades na 2ª
quinzena de fevereiro, à exceção do estudo d! O Novo
Testamento, conforme calendário a seguir:

AULA INAUGURAL DO ESDE
A aula inaugural para os iniciantes do Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita (1ª etapa), quando será
apresentada a metodologia do estudo e a estrutura
organizacional da AEEV, será realizada às 19h30min do dia
05 de fevereiro próximo.
As Inscrições para os iniciantes já estão abertas na
Secretaria. Não perca a oportunidade de estudar as obras
básicas, pois não é possível conhecer bem o Espiritismo sem

NOVO GRUPO DE ESTUDO
Será constituído mais um grupo de estudos na nossa
Casa para o estudo da série psicológica ditada pelo espírito
Joanna de Ângelis ao médium Divaldo Franco. O responsável
será o irmão Domingos Sávio de Miranda.
Este grupo se reunirá às 4ª feiras, a partir de 21 de
fevereiro, das 19h30min às 20h45min. As inscrições já estão
abertas na Secretaria da AEEV.

Dia

Hora

18/2

15h30min

Escola de Evangelho Emmanuel

18/2

15h30min

Mocidade Espírita Paulo de Tarso

19/2

19h30min

ESDE 1ª e 4ª etapas

20/2

19h30min

ESDE 2ª e 3ª etapas

20/2

15h

Obras relacionadas a Roustaing

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

20/2

19h30min

Os Quatro Evangelhos de Roustaing

21/2

19h30min

Obras de André Luiz

21/2

19h30min

Série Psicológica de Joanna de Ângelis

22/2

19h30min

Obras de André Luiz

Almas Cruciﬁcadas – O livro do mês é um romance
ditado pelo espírito de Victor Hugo, o célebre romancista
francês, à médium Zilda Gama e editado pela Federação
Espírita Brasileira.
O romance narra a história de um crime e suas
consequências e objetiva alertar para o perigo das paixões
descontroladas, que podem trazer para a consciência culpada
dores e sofrimentos inimagináveis. Apresenta o drama do
conde Cláudio Solario que se apaixona pela esposa do seu
melhor amigo e o mata na esperança de ﬁcar com o fruto de
sua paixão. O remorso e as consequências do crime, porém,
lhe trazem uma vida inteira de sofrimentos.
Demonstra que a Justiça Divina dá “a cada um segundo
as suas obras” mas não deixa de conceder ao coração
arrependido o amparo necessário a sua luta redentora.

23/2

20h

01/03

19h30min

Atividades de Estudo

de Evangelho Emmanuel e pelos jovens da Mocidade
Espírita Paulo de Tarso com jograis, poesia, peça teatral e
número musical, homenageando o Mestre dos Mestres.
25/12/17 – Palestra alusiva ao Natal, relembrando profecias e
fatos relacionados maior evento de todos os tempos ocorrido
no planeta – O nascimento do Salvador.

Mediunidade
O Novo Testamento

COMEMORAÇÃO DE NATAL
Foram um sucesso os 3 eventos realizados em
homenagem a Jesus na nossa Casa, os quais merecem ser
registrados:
09/12/17 – Distribuição de cestas básicas e lanches para as
famílias assistidas e de roupas e brinquedos para crianças
necessitadas, após prece de louvor ao divino
aniversariante.
10/12/17 – Apresentação artística pelas crianças da Escola

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 e no começo da Av. Amaral Peixoto ou na secretaria da
AEEV.

Portanto, o que Deus ajuntou não o separe
o homem. – Jesus. (Hebreus, 19:6)
A palavra divina não se refere apenas aos
casos do coração. Os Laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre
atendem a superiores desígnios. O homem não
ludibriará os impositivos da lei, abusando de
facilidades materiais para lisonjear os sentidos.
Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos,
desorganizará a própria existência. Os
princípios equilibrantes da vida surgirão
sempre, corrigindo e restaurando...
A advertência de Jesus, porém, apresenta
para nós signiﬁcação mais vasta.
“Não separeis o que Deus ajuntou”
corresponde também ao “não perturbeis o que
Deus harmonizou”.
Ninguém alegue desconhecimento do
propósito divino. O dever, por mais duro,
constitui sempre a Vontade do Senhor. E a
consciência, sentinela vigilante do Eterno, a
menos que esteja o homem dormindo no nível
do bruto, permanece apta a discernir o que
constitui “obrigação” e o que representa “fuga”.
O Pai criou seres e reuniu-os. Criou
igualmente situações e coisas, ajustando-as
para o bem comum.
Quem desarmoniza as obras divinas,
prepare-se para a recomposição. Quem lesa o
Pai, algema o próprio “eu” aos resultados de
sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos,
desatando grilhões...
Na atualidade terrestre, esmagadora
percentagem dos homens constitui-se de
milhões em serviço reparador, depois de
haverem separado o que Deus ajuntou,
perturbando, com o mal, o que a Providência
estabelecera para o bem.
Prestigiemos as organizações do justo Juiz
que a noção de dever identiﬁca para nós em
todos os quadros do mundo. Às vezes, é
possível perturbar-lhe as obras com sorrisos,
mas seremos invariavelmente forçados a
repará-las com suor e lágrimas.
Espírito Emmanuel, livro Caminho, Verdade e Vida, FEB,
psicograﬁa Chico Xavier.

Bens Externos
A vida de um homem não consiste na
abundância das coisas que possui. - Jesus.
(Lucas, 12:15.)
“A vida de um homem não consiste na
abundância das coisas que possui.”
A palavra do Mestre está cheia de
oportunidade para quaisquer círculos de
atividade humana, em todos os tempos.
Um homem poderá reter vasta porção de
dinheiro. Porém, que fará dele?
Poderá exercer extensa autoridade.
Entretanto, como se comportará dentro dela?
Poderá dispor de muitas propriedades.
Todavia, de que modo utiliza os patrimônios
provisórios?
Terá muitos projetos elevados. Quantos
ediﬁcou?
Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição.
Mas estará atendendo aos nobres princípios de
que é portador?
Terá escrito milhares de páginas. Qual a
substância de sua obra?
Contará muitos anos de existência no corpo.
No entanto, que fez do tempo?
Poderá contar com numerosos amigos. Como
se conduz perante as afeições que o cercam?
Nossa vida não consiste da riqueza numérica
de coisas e graças, aquisições nominais e
títulos exteriores. Nossa paz e felicidade
dependem do uso que ﬁzermos, onde nos
encontramos hoje, aqui e agora, das
oportunidades e dons, situações e favores,
recebidos do Altíssimo.
Não procures amontoar levianamente o que
deténs por empréstimo. Mobiliza, com critério,
os recursos depositados em tuas mãos.
O Senhor não te identiﬁcará pelos tesouros
que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste,
pelos anos que viveste no corpo físico.
Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons,
pelo valor de tuas realizações e pelas obras
que deixaste, em torno dos próprios pés.para
júbilos imortais.
Espírito Emmanuel, livro Caminho Verdade e Vida,
FEB, psicograﬁa Chico Xavier

