PALESTRAS PÚBLICAS – MARÇO 2018
DATA

DIA

ORADOR

TEMA
DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA ÀS 19h30min - DOMINGOS ÀS 16h
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Obsessão Espiritual e sua Terapêutica
Causas das Aflições Atuais
Egoísmo – Chaga da Humanidade
A Depressão à Luz do Espiritismo
Emmanuel e o Evangelho de Lucas
Os Tempos são Chegados
Caracteres do Homem de Bem
O Bem e o Mal
As Bodas de Canaã
Allan Kardec – O Apóstolo do Cristo
Bem Aventurados os Aflitos
O Esquecimento do Passado
Da Volta do Espírito a Vida Corporal
A Ação Magnética da Prece
Momentos de Transição
A Lei de Igualdade
Expiação e Arrependimento
A Mediunidade com Jesus
As Parábolas de Jesus
Relações Familiares
O Espiritismo e o Século XXI
O Pensamento: Força Criadora
Cuidar do Corpo e do Espírito
Prevenção ao Suicídio
O Valor da Prece
A Paixão de Cristo

Sueli Piassi Machado
Renata Carísio Pereira Neves
Ana Maria Lambert
Domingos Sávio de Miranda
Lindolfo Ferreira Neves Junior
Irinéa Glória Pereira Brígida
Corydes Francisco Monsores
Elisabete Fontes Domingueti
Wagner Franklin Balthazar
Leir Elmi Gripp Sampaio
Eliane Coelho de Carvalho Baylão
Norma Suely Lima de Oliveira
Fabíola Maria Vianna de Souza
Marlene de Melo Xavier
Aurélio Galvão Soares – Barra Mansa
Vera Lúcia Stocco
Regina Célia de Oliveira
Júlio César Costa
Terezinha Coelho de Carvalho
Elenice Maia Mascarenhas
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
Neide de Fátima Pereira Chaves
Cláudia Castelo B. Fernandes
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
Alcione Mascarenhas Ferraz
Alanê Fialho de Carvalho Pereira

QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
Suicídio. Viver é a melhor Solução
Terezinha Peris Rodrigues
José Francisco Simões Correa
Jesus na Casa de Zaqueu
Ana Maria Lambert
A Necessidade da Reencarnação
Terezinha Coelho de Carvalho
Gratidão – Fator de Evolução

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO: 2ª a 6ª feiras, 19h; 4ªs feiras, 14h30min; 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, 15h30min
SECRETARIA: 2ª a 6ª feiras, 14 às 21h, domingos, 15h30min
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Fé e Esperança

Vivemos tempos conturbados com acontecimentos de toda ordem que nos surpreendem
e entristecem – é uma realidade geral. No entanto, sendo cristãos temos certeza de que
tudo tem uma razão de ser e de que tudo passará, pois está na ordem das leis universais a
transição para novos tempos, para uma humanidade mais aperfeiçoada e evoluída.
Desde os primórdios do planeta terra que transformações ocorrem de tempos em tempos
num processo constante de puriﬁcação espiritual, acompanhado de mudanças de ordem
geológica, física, social e intelectual, pelo constante ajuste entre os elementos necessários
ao processo evolutivo dos espíritos terráqueos na sua sublime destinação de
aperfeiçoamento, sob os auspícios do Cristo de Deus – Jesus.
Os evangelhos registram e o Espiritismo nos explica sobre o poder da Fé no seu sentido
moral, que ela nos dá perseverança, energia e recursos para vencer os obstáculos nas
pequenas e nas grandes coisas da vida. A fé verdadeira dá, a quem a tem, lucidez que
permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de alcançá-la,
levando a criatura a caminhar nesta vida com mais segurança sobre sua destinação. A fé
sincera é sempre calma, faculta a paciência, pois apóia-se na inteligência e na
compreensão dos fenômenos existenciais.
Da fé robusta nasce a Prece e brota a Esperança, conjugada com a Humildade que é
demonstrada pela conﬁança em Deus mais do que em si próprio, pela certeza de que
somos instrumentos do Pai e nada podemos sem Ele. Como consequência os bons
espíritos nos vêm em auxílio, enquanto que na presunção ﬁca evidenciado nosso orgulho,
que é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pela falta de realização.
O poder da fé se demonstra de modo direto e especial pela ação magnética e é por esse
poder que o homem pode atuar sobre o ﬂuido, que é agente universal, para as realizações
espirituais, pode modiﬁcar-lhe as qualidades e dar-lhe impulsão irresistível. Por isso aquele
que tem fé ardente e vive em busca do cumprimento do seu destino transcendental em cada
reencarnação, possui grande poder ﬂuídico normal, que pode e deve ser dirigido para o
Bem e para a Caridade pela força da sua vontade.
Neste mundo de provas e expiações em que vivemos, cujo cenário já desejamos ver
modiﬁcado para melhor, onde haja paz, fraternidade e harmonia, a fé é alavanca poderosa,
capaz de fazer o nosso mundo progredir e é meio de afastar e sublimar os espíritos
atrasados e sofredores. Já é hora de nos abstermos de pensamentos culposos, inúteis e
frívolos para buscarmos a mentalização e a sintonia com um proceder mais cristão, que
gere em nós a força moral que necessitamos para passar com segurança e proveito esses
tempos de transição.
“Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho ediﬁcante, o socorro
na diﬁculdade e o bem nos supostos males da vida.” Emmanuel

Adesa ao:

36º CEU – CEERJ - FEB

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DA CASA

Obreiro sem Fé

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NOVOS GRUPOS DE ESTUDO

Na forma do inciso I e do parágrafo 1º. do artigo 23 do Estatuto
da AEEV ﬁcam convocados todos os associados efetivos da
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ESTUDANTES DA VERDADE,
AEEV, quites com suas mensalidades, para se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 24 de março de
2018, na sua sede situada na Rua Carlos Chagas, nº 708, Bairro
São Lucas, nesta cidade, com início às 13h30min em primeira
convocação com a presença, no mínimo, da metade mais um
dos associados efetivos; às 14h em segunda e última
convocação com qualquer número dos associados efetivos,
conforme estabelece o inciso I do artigo 25 do Estatuto, para
deliberarem sobre os seguintes assuntos:
– Tomar conhecimento do Relatório Anual das Atividades da
AEEV, do ano de 2017, dos Pareceres do Conselho Deliberativo
sobre o Relatório Anual das Atividades da AEEV e da Comissão
Fiscal sobre o Balanço Patrimonial, da Demonstração da
Receita, da Despesa e da Prestação de Contas referentes ao
exercício de 2017, analisá-los e aprová-los.

No mês de fevereiro tivemos a alegria de iniciar mais 2 grupos
de estudos na AEEV:
a) Às 2ª feiras – Estudo Sequencial de O Livro dos Espíritos
Coordenador: Osmar Adão
b) Às 4ª feiras – Série Psicológica de Joanna de Angelis
Coordenador: Domingos Sávio de Miranda

Luiz Carlos de Carvalho
Presidente

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER
Dor Suprema – O livro do mês é um romance ditado pelo
espírito de Victor Hugo, o célebre romancista francês, à
saudosa médium Zilda Gama e editado pela Federação Espírita
Brasileira. O enredo deste romance se desdobra antes e depois
da vinda do Cristo, na poderosa Roma dos Césares, onde, de
permeio com a devassidão e crueldade, se destacam exemplos
de nobre heroísmo. Numa sucessão de capítulos, cada um
relatando diferentes reencarnações das personagens,
seguindo diferentes existências interligadas por sentimentos de
amor e ódio, de forma a demonstrar o processo de evolução da
alma humana, comprovando a justiça divina retratada na lei de
causa e efeito de uma forma que arrebata e ediﬁca o leitor.
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.

REUNIÃO DOS TRABALHADORES DA CASA
Dia 24 de março, das 15h às 17h
A reunião será realizada logo após a Assembleia Geral
Ordinária e terá a seguinte agenda:
- Palavra do Presidente
- Estatística dos trabalhos realizados em 2017
- Exposição sobre o Movimento Espírita Municipal e a
responsabilidade individual. Luiz Mário - 36º CEU
- Confraternização dos trabalhadores, uma oportunidade de
rever e conhecer os companheiros.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

01/04 - Domingo das 12h às 13h30min
Arroz Branco
Tutu
Carne Assada
Talharim à Bolonhesa
Ingressos antecipados
na secretaria da AEEV R$17,00
O Almoço é uma forma de confraternização dos
trabalhadores e amigos da Casa, cuja renda é toda aplicada
na compra de alimentos para famílias assistidas e de
materiais para preparação de enxovais que são distribuídos a
recém-nascidos carentes. O convite será vendido por
R$17,00.
RETORNO À PÁTRIA ESPIRITUAL
Registramos a desencarnação de duas trabalhadoras de nossa
AEEV.
06/02 – Sônia Maria Silva Alves aos 74 anos. Sônia trabalhava
como médium psicofônica há muitos anos nas reuniões das
terças feiras e desencarnou vítima de parada cardíaca. Seu corpo
foi enterrado no cemitério de Barra Mansa com a presença de
vários trabalhadores da nossa Casa, inclusive a de sua irmã D.
Yolanda Silva Mascarenhas.
10/02 – Maria Aparecida Novaes Prado, Dona Cida, esposa
do saudoso presidente da AEEV, Alfredo Miranda Prado. Foi
expositora por muitos anos na nossa Casa e enquanto a saúde
lhe permitia frequentava as palestras da AEEV. Desencarnou
vítima de câncer generalizado e, a seu pedido, teve o corpo
cremado, no Portal da Saudade.

“... e eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras.” – Tiago, 2:18

Renovemo-nos Dia-a-dia
“Transformai-vos pela renovação de vossa
mente, para que proveis qual é a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus.”
– Paulo. Romanos, 12:2.

Em todos os lugares, vemos o obreiro sem
fé, espalhando inquietação e desânimo.
Devota-se a determinado empreendimento de
caridade e abandona-o, de início, murmurando: –
“Para quê? O mundo não presta.”
Compromete-se em deveres comuns e, sem
qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações ediﬁcantes, alegando:– “Não
nasci para o servilismo desonroso.”
Aproxima-se da fé religiosa, para desfrutarlhe os benefícios, entretanto, logo após, relega-a
ao esquecimento, asseverando: – “Tudo isto é
mentira e complicação.”
Se convidado a posição de evidência, repete
o velho estribilho: – “Não mereço! sou indigno!...”
Se trazido a testemunhos de humildade, aﬁrma
sob manifesta revolta:– Quem me ofende assim?”
E transita de situação em situação, entre a
lamúria e a indisciplina, com largo tempo para
sentir-se perseguido e desconsiderado.
Em toda parte, é o trabalhador que não termina o
serviço pelo qual se responsabilizou ou o aluno
que estuda continuadamente, sem jamais
aprender a lição.
Não te concentres na fé sem obras, que
constitui embriaguez perigosa da alma, todavia,
não te consagres à ação, sem fé no Poder Divino
e em teu próprio esforço.
O servidor que conﬁa na Lei da Vida
reconhece que todos os patrimônios e glórias do
Universo pertencem a Deus. Em vista disso,
passa no mundo, sob a luz do entusiasmo e da
ação no bem incessante, completando as
pequenas e grandes tarefas que lhe competem,
sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem
escravizar-se às criações de que terá sido
venturoso instrumento.
Revelemos a nossa fé, através das nossas
obras na felicidade comum e o Senhor conferirá à
nossa vida o indeﬁnível acréscimo de amor e
sabedoria, de beleza e poder.

Não adianta a transformação aparente da
nossa personalidade na feição exterior.
Mais títulos, mais recursos ﬁnanceiros, mais
possibilidades de conforto e maiores
considerações sociais podem ser simples
agravo de responsabilidade.
Renovemo-nos por dentro.
É preciso avançar no conhecimento
superior, ainda mesmo que a marcha nos custe
suor e lágrimas.
Aceitar os problemas do mundo e superálos, à força de nosso trabalho e de nossa
serenidade, é a fórmula justa de aquisição do
discernimento.
Dor e sacrifício, aﬂição e amargura, são
processos de sublimação que o Mundo Maior
nos oferece, a ﬁm de que a nossa visão
espiritual seja acrescentada.
Facilidades materiais costumam estagnarnos a mente, quando não sabemos vencer os
perigos fascinantes das vantagens terrestres.
Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando
as lições dos vanguardeiros do progresso e
vivendo a nossa existência sob a inspiração do
serviço incessante.
Apliquemo-nos à construção da vida
equilibrada, onde estivermos, mas não nos
esqueçamos de que somente pela execução de
nossos deveres, na concretização do bem,
alcançaremos a compreensão da vida e, com
ela, o conhecimento da “perfeita vontade de
Deus”, a nosso respeito.preservar o vaso dos
ﬁlhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do
reto proceder. Fora, pois, da lição da palavra e
do exemplo, é imprescindível reconhecer que
cada criatura deve saber possuir o próprio vaso
em santiﬁcação e honra para Deus.

Espírito Emmanuel, livro Fonte Viva
psicograﬁa Chico Xavier.

Espírito Emmanuel, livro Fonte Viva
psicograﬁa Chico Xavier.

