PALESTRAS PÚBLICAS – NOVEMBRO 2018
DATA

DIA

ORADOR

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

07
14
21
28

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

Existe Dia dos Desencarnados?
Eurípedes Barsanulfo, Apóstolo da Educação.
Argumentos sobre a Reencarnação
Os Benefícios do Perdão
A Morte não Existe: A Vida Continua
Trabalho, Solidariedade e Tolerância.
Não Separeis o que Deus Juntou
Coragem da Fé
A Consciência do Bem
A Lei de Igualdade
As Diversas Formas de Caridade
Evangelização de Espíritos
O Sacrifício mais Agradável a Deus
Reflexões sobre a Lei de Causa e Efeito
A Fé e a Prece
O Joio Cresce com o Trigo
Obsessão e Perfeição Moral
A Candeia debaixo do Alqueire
Há muitas Moradas na Casa de meu Pai
A Fé e o seu Poder
Considerações sobre José e Maria
Somos todos Filhos Pródigos
Eu não Vim Trazer a Paz, mas a Espada.
Jesus e a Imortalidade
A Pluralidade das Existências
A Parábola do Bom Samaritano

Quarta
Quarta
Quarta
Quarta

QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
Morte, Renascimento e Evolução.
Terezinha Peris Rodrigues
Terezinha Coelho de Carvalho
O Poder do Pensamento
Ana Maria Lambert
A Porta Estreita
Maria Aparecida Avellar
A Obsessão e o seu Tratamento

Sueli Piassi Machado
Renata Carísio Pereira Neves
Maria de Fátima Balisa Maia
Domingos Sávio de Miranda
Lindolfo Ferreira Neves Junior
Terezinha Coelho de Carvalho
Corydes Francisco Monsores
Roni Ricardo Osório Maia
Domingos Sávio de Miranda
Leir Elmi Gripp Sampaio
Eliane Coelho de Carvalho Baylão
Irinéa Glória Pereira Brígida
Fabíola Maria Vianna de Souza
Marlene de Melo Xavier
Regina Célia de Oliveira
Vera Lúcia Stocco
Regina Célia de Oliveira
Júlio César Costa
Alanê Fialho de Carvalho Pereira
Elenice Maia Mascarenhas
Wagner Franklin Balthazar
Neide de Fátima Chaves Pereira
Cláudia Castelo Branco Fernandes
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
Alcione Mascarenhas Guedes
Francisco Hamilton A. Silva

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, 5ªs feiras, 19h15min
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
GRUPO DE ESTUDO DO LIVRO DOS ESPÍRITOS - 2ª feiras, 19h30min
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR - cadastramento: 3ªs feiras, 14h
ASSISTÊNCIA A GESTANTES E ENXOVAL DO BEBÊ - cadastramento: 3ªs feiras, 14h
ASSISTÊNCIA A PRESIDIÁRIOS: 4ªs feiras, 14h
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

EDITORIAL

Lições que Devem Ser Aprendidas
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Com o advento da Terceira Revelação Divina – o Espiritismo, tomamos conhecimento de
informações detalhadas e muito instrutivas sobre o mundo dos espíritos, tais como: a natureza, a
forma, a plasticidade e as diferentes categorias evolutivas dos espíritos; a encarnação e a volta deles
ao mundo espiritual quando extinta a vida corpórea; a pluralidade das existências; a vida espírita, a
emancipação da alma e as diferentes atividades no mundo espiritual; as intervenções em nosso
mundo, as ocupações e missões dos Espíritos, bem como a evolução nos três reinos da natureza.
Todos esses dados podem ser estudados nas 205 perguntas e respostas dadas pelos Espíritos
Superiores e contidas na 2ª parte do Livro dos Espíritos.
Esses ensinamentos vieram no tempo certo, quando já tínhamos condições de encarar a fé usando
a razão, para nos fazer reﬂetir sobre o processo da separação de entes queridos através da morte,
tirando-nos do vazio que a todos causava perplexidade e medo. A esse propósito, Jesus quando
esteve entre nós nos ensinou, de acordo com o registro do apóstolo João (14:1 a 13): “Não se turbe o
vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai; se
assim não fosse, já Eu vo-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar...” São palavras de
consolo e de esperança para todos nós, para guardarmos a certeza da vida eterna, do reencontro
com os amados que partiram antes de nós e do constante processo evolutivo de todas as almas.
Raras pessoas estão preparadas para entender o fenômeno da morte, ou possuem suﬁcientes
recursos de elevação moral a ﬁm de serem transferidas do local mortuário para a verdadeira vida no
mundo espiritual, de modo a serem certiﬁcadas do ocorrido em circunstâncias favoráveis e benignas.
... E, por outro lado, não pode haver uma dor tão grande na Terra, quanto a que experimenta alguém
que se despede de outrem, amado, pela desencarnação. Em tais circunstâncias, guarda serenidade
e conﬁança nos desígnios da vida que é permanentemente protegida por benfeitores espirituais.
Velar diante de alguém que demandou à Pátria Espiritual é um ato de fraternidade e de afeição ao
recém-desencarnado que, embora continue vinculado aos despojos, não poucas vezes permanece
em grave perturbação natural que se segue à morte. Para nós espíritas-cristãos, registrou Ernesto
Bozzano, a morte do corpo somático só ocorre com o rompimento do “cordão-de-prata”, uma vez
extintos os ﬂuidos vitais do corpo somático, procedimento espiritual este operado pelos benfeitores
espirituais. Tal fenômeno de retorno da alma ao mundo espiritual já está interessando a Medicina nos
dias de hoje, quando centenas de casos estão sendo estudados cientiﬁcamente.
As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos
consagrados à oração e ao silêncio. As orações, além da vibração energética para o corpo
psicossomático, envolvem o desencarnado em ﬂuidos amorosos. Se desejas ajudar o amigo em
trânsito, ora por ele, mantenha a piedade fraternal e comporta-te de maneira a lembrar-se que “o
desencarnado vive”.
“O Espiritismo matou a morte e reconduziu-nos à vida inﬁnita, em cujas forças ciclópicas,
em eterna ebulição, forjamos e temperamos a nossa personalidade, construímos o nosso
futuro e balizamos o percurso interminável em busca da perfeição.” – Fernando do Ó

Adesa ao:

36º CEU – CEERJ - FEB

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DA CASA
RETORNO À PÁTRIA ESPIRITUAL

APRENDIZADO DO EVANGELHO (60)

Retornou à Pátria Espiritual
no dia 10/09/18 após uma
proveitosa existência de 88
anos incompletos, a nossa
querida irmã Catharina de Sá
Oliveira Penna. Ela trabalhou
por meio século, de 1960 à 2010
como médium psicofônico, da
nossa AEEV, e paralelamente
de 1988 à 2009, participou de
reuniões mediúnicas junto com
o seu esposo, no Centro
Espírita André Luiz, participações simultâneas e ininterruptas
durante 21 anos, além de colaborar por 3 anos no abrigo VIHVER. Na década de 1960 recepcionou em sua casa oradores do
Rio de Janeiro que vinham proferir palestras em Volta Redonda.
Ela só se desligou das atividades doutrinárias devido às
diﬁculdades de locomoção e ao agravamento de enfermidades
que a levaram a repetidas internações hospitalares e a
impediram de sair de casa. Deixou uma respeitável folha de
serviços na seara espírita.
Nasceu em Barra do Piraí em 28/10/1918, seu pai era
ferroviário e sua mãe lavadeira e tinha 03 irmãs. Aos 22 anos
casou-se com Ismar de Oliveira Penna, com quem namorava
desde os 16, numa bela convivência de quase 72 anos. Dessa
união nasceram 4 ﬁlhas, Kátia, Márcia, Ana Lucia e Laura, que
lhes deram 5 netas, 1 neto já falecido e 8 bisnetos. Suas ﬁlhas
participaram da escola de evangelho e da mocidade da AEEV. À
D. Catharina os nossos agradecimentos pela convivência
fraterna, bons exemplos e dedicação à nossa Casa. Que Jesus
a recompense e a abençoe nessa nova vida.

(Para melhor compreensão desses apontamentos feitos a
partir do estudo do Evangelho, leia também as demais
publicações feitas nos boletins anteriores)
- Efetivamente, Jesus, Espírito perfeito, puro entre os mais
puros de quantos, sob a sua direção, trabalham para o vosso
progresso, vossa regeneração, vossa transformação física,
moral e intelectual, a ﬁm de vos conduzir à perfeição.
- Jesus, não sujeito a encarnar em nenhum planeta, conhecia
todos os ﬂuidos adequados a produzir o aparecimento por
incorporação e a encarnação em todos os mundos, quer
materiais, quer ﬂuídicos; assim como as leis universais,
naturais e imutáveis, suas aplicações e apropriações.
- Só Ele, portanto, tinha a ciência e o poder de construir para
tanto, tinha a ciência e o poder de construir para si, debaixo da
aparência corporal humana, aquele invólucro de natureza
perispirística, apto a longa tangibilidade, destinado a lhe servir
para o desempenho da sua missão terrena.
- Só Ele tinha o poder de deixar esse invólucro e de o retomar a
todo instante, mantendo os elementos que o compunham,
sempre prontos a se reunirem ou dissociarem, por ato
exclusivo da sua potente vontade.

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER
Tempo de Despertar – O livro do mês é um romance ditado
pelo espírito Daniel à médium Cristina Censon, publicado pela
Petit Editora, SP. O livro conta a história de Rafael, jovem
estudante de medicina bastante problemático, que, pelo
excesso com a bebida alcoólica e gênio difícil vive às voltas com
brigas e discussões. Na infância, sentia a rejeição dos pais e do
irmão. Para ele, apenas uma pessoa o compreende: o amigo de
infância Carlos Eduardo, ou, como era mais conhecido, o Cadu.
Um acontecimento repentino e trágico, porém, transformará a
vida de Rafael, trazendo-lhe ainda mais tristeza e instabilidade
emocional. O rapaz se entregará de vez à bebida. Preocupada
com a situação, Luiza, a irmã caçula de Cadu, que sempre fora
apaixonada por Rafael, decide ajudar o rapaz. Curiosa pela
doutrina de Kardec, ela é levada a frequentar um centro espírita.
Insistente, Luiza consegue convencer Rafael a também
frequentar o centro e iniciar os estudos na doutrina. A partir
dessa iniciativa, fatos de uma outra vida vão se apresentando,
esclarecendo os meandros da existência atual e dando um
novo rumo à vida de todos os envolvidos.
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.

NOVOS ASSOCIADOS
A Diretoria Executiva em sua 746ª reunião de 16/10/18
aprovou, com muita satisfação, as propostas de admissão dos
irmãos Francisco José Gonçalves Delgado e Marco Aurélio
Teixeira, como associados contribuintes. Rogamos a Jesus
que abençoe os novos integrantes da família AEEV.
Convidamos os amigos e frequentadores que ainda não se
associaram a fazerem parte do quadro de colaboradores. As
propostas de admissão estão à disposição na Secretaria.
Venham fazer parte da família AEEV!

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

02/12 - Domingo das 12h às 13h30min
Cardápio:
Lombo Suíno Recheado - Salada Tropical
Arroz Branco - Tutu
Adquira seu convite com antecedência, não corra o
risco de perder este delicioso almoço entre amigos.
Não percam, pois o próximo almoço será no dia 9
de março, após o Carnaval.
Nossas culinaristas estarão
em recesso nos meses de
janeiro e fevereiro.
Os convites estão à
venda na secretaria da
Casa ao preço de R$18,00.

Melhorando Sempre
“Pedimos a Deus que não cometais mal algum.
Nosso desejo não é aparecer como aprovados,
mas, sim, que pratiqueis o bem [...].”
(II Coríntios 13:7)

Evidentemente, não podes garantir a
felicidade do mundo que se encontra, de
maneira constante, sob o impacto das lutas
evolutivas que lhe orientam a marcha; no
entanto, ninguém está impedindo de cultivar o
trato da terra em que vive, amparando uma
árvore amiga ou alentando uma ﬂor.
Certo, não podes curar as chamadas chagas
sociais, indesejáveis mas compreensíveis
numa coletividade de Espíritos imperfeitos
quais somos ainda todos nós, em regime de
correção e aperfeiçoamento; contudo, ninguém
está impossibilitado de proceder honestamente
e apoiar os semelhantes com a força moral do
bom exemplo.
Sem dúvida, não podes socorrer todos os
enfermos que choram na Terra; entretanto,
ninguém está proibido de atenuar a provação
de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe
a certeza de que o amor não desapareceu dos
caminhos humanos.
Indiscutivelmente, não podes sanar as
diﬁculdades totais da família em que nasceste;
todavia, ninguém está interditado, no sentido
de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar
na tranquilidade que se deve manter em casa.
Não te afastes da cultura do bem, sob o
pretexto de nada conseguires realizar contra o
domínio das atribulações que lavram no
Planeta.
O Senhor nunca nos solicitou o impossível e
nunca exigiu da criatura falível espetáculos de
grandeza compulsória.
Conquanto existam numerosos desertos, a
fonte pequenina corre, conﬁante, fecundando a
gleba em que transita.
Não nos é facultado corrigir todos os erros e
extinguir todas as aﬂições que campeiam nas
trilhas da existência, mas todos podemos
atravessar o cotidiano, melhorando a vida e
digniﬁcando-a, em nós e em torno de nós.
(Espírito Emmanuel, livro Palavra de Vida Eterna
psicograﬁa Chico Xavier).

No Esforço Comum
“Um pouco de fermento leveda toda a massa.”
(Gálatas 5:9)
Não nos esqueçamos de que nossos
pensamentos, palavras, atitudes e ações
constituem moldes mentais para os que nos
acompanham.
Cada dia, por nossa vez, sofremos a inﬂuência
alheia na construção do próprio destino.
E, como recebemos conforme atraímos, e
colhemos segundo plantamos, é imprescindível
saibamos fornecer o melhor de nós, a ﬁm de que
os outros nos proporcionem o melhor de si
mesmos.
Todos os teus pensamentos atuam nas
mentes que te rodeiam.
Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos
que te ouvem.
Todas as tuas frases escritas gerarão imagens
nos que te lêem.
Todos os teus atos são modelos vivos,
inﬂuenciando os que te cercam.
Por mais que te procures isolar, serás sempre
uma peça viva na máquina da existência.
As rodas que pousam no chão garantem o
conforto e a segurança do carro.
Somos uma equipe de trabalhadores, agindo
em perfeita interdependência.
Da qualidade de nosso esforço nasce o êxito ou
surge o fracasso do conjunto.
Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma
grande oﬁcina de moldagem.
Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra
ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de
conformidade com os moldes vivos que as
nossas diretrizes e ações estabelecem.
Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos
mais obscuros gestos.
Recordemos a lição do Evangelho.
“Um pouco de fermento leveda a massa toda.”
Façamos do próprio caminho abençoado
manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e
esperança, a ﬁm de que o nosso hoje laborioso
se converta para nós em Divino Amanhã.

(Espírito Emmanuel, livro Fonte Viva, psicograﬁa
Chico Xavier).

