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Allan Kardec  - o Pedagogo da Doutrina Espírita

A Cura de 10 Leprosos

A Lei de Trabalho

Visão Atual da Negação de Pedro

Reflexões sobre o Pai Nosso

Terezinha Peris Rodrigues

Terezinha Coelho de Carvalho

Ana Maria Lambert

Terezinha Coelho de Carvalho

Maria Fernandina F. de Carvalho

“Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços 
que emprega para domar suas inclinações más.”

 A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação; a lei do Novo Testamento tem-na 
no Cristo. O Espiritismo é a 3ª revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma 
individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as 
vozes do Céu, em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de 
intermediários. 

 A partir daí inicia-se uma nova cronologia, de intensos trabalhos dedicados à Doutrina Espírita. 
Em 18 de abril de 1857 é publicada a primeira edição d'O Livro dos Espíritos com o pseudônimo de 
Allan Kardec; 1858 sai o primeiro número da Revista Espírita e é fundada a Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas; 1859 é lançado o livro “O que é o Espiritismo”; 1861, é publicado “O Livro dos 
Médiuns” e  trezentos livros espíritas são queimados no Auto de Fé de Barcelona; 1862 houve o 
lançamento do livro “O Espiritismo na sua Expressão mais Simples”; 1864 é lançado o livro “Imitação 
do Evangelho Segundo o Espiritismo” que logo em 1865 é relançado em 2ªedição com o nome de “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” e no mesmo ano lançado o livro “O Céu e o Inferno”; 1868 é 
lançada “A Gênese”. Em 1869 ocorre a desencarnação de Allan Kardec aos 64 anos. 
Posteriormente, em 1890 é publicado o livro “Obras Póstumas” no congresso espírita e espiritualista 
internacional em Paris.

 Numa breve retrospectiva de sua vida destacam-se os seguintes dados: em 1804 nasceu em 
Lyon, na França, em 03 de outubro, Hippolyte Léon Denizard Rivail. estudou em Yverdon, na Suíça, 
sob a responsabilidade de Pestalozzi; destacou-se na sociedade francesa como educador de 1823 
a 1831; casou-se no ano seguinte com Amélie-Gabrielle Boudet; dedicou-se a atividade de 
contabilista em casas comerciais e à educação até 1850 com profícuo trabalho da Instituição Rivail 
na preparação de cursos, inclusive ministrando-os gratuitamente a alunos pobres em sua própria 
residência; 1854 encontra-se com seu amigo Sr. Fortier e ouve falar do fenômeno das mesas 
girantes; no ano seguinte seu velho amigo, o Sr. Carlotti lhe fala da intervenção dos Espíritos nesses 
fenômenos; 1855 ele presenciou pela primeira vez os fenômenos; 1856, na casa do Sr. Baudin, 
Hippolyte toma conhecimento da existência do seu guia espiritual chamado “Verdade”.

A nossa Casa mantém atividades regulares de divulgação e estudo entre palestras, cursos, 
seminários, biblioteca, livraria e bancas de livros. São oportunidades para você e sua família 
conhecerem e estudarem o Espiritismo em toda a sua pureza. Esse o verdadeiro tributo ao 
Codificador!    

  É importante que todos os que se dizem espíritas e aqueles que simpatizam com o Espiritismo 
saibam sobre a trajetória desse missionário terreno em sua reencarnação no século XIX. Esse 
conhecimento é fundamental para que se possam compreender a envergadura desse espírito 
milenar a serviço do Cristo e o alcance da revelação que ele codificou.  

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO: 2ª a 6ª feira , 19h; 4ªs feiras, 14h30min; domingos, 15h30min s
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
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O Codificador Allan Kardec
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A Reencarnação Explicando o Amor de Deus

Faze isso e Viverás!
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O Conhecimento de Si Mesmo

Reflexões sobre a Figueira que Secou

Jesus e a Mulher Samaritana

Em busca da Paz e do Equilíbrio

Pensamento e Livre Arbítrio

Superando a Perda de Pessoas Amadas

O Porquê do Sofrimento?

A Eficácia da Prece

Jesus e a Ciência do Amor

Por que Adoecemos?

Pelos Caminhos de Jesus
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A Fé Inabalável



PARA REFLETIR  NOTÍCIAS  DA  CASA

Não te Enganes.Conceito de Salvação

   Muita vez, superestimando nossos valores, 
acreditamo-nos privilegiados na arte da elevação. E, 
em tais circunstâncias, costumamos esquecer, 
impensadamente, que outros estão fazendo pelo bem 
muito mais que nós mesmos.

   Todos somos companheiros de evolução e 
aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o 
mal. Onde acionarmos a nossa “parte inferior”, a 
sombra dos outros permanecerá em nossa 
companhia. Da zona a que projetarmos a nossa “boa 
parte”, a luz do próximo virá ao nosso encontro.

   Respeitemos cada realização em seu tempo e cada 
pessoa no lugar que lhe é devido.

   Não nos iludamos.
   Retifiquemos em nós quanto prejudique a nossa paz 
íntima e estendamos braços e pensamentos 
fraternos, em todas as direções, na certeza de que, se 
somos portadores de virtudes e defeitos, nas ocasiões 
de juízo receberemos sempre de acordo com as 
nossas obras. E, compreendendo que a bondade do 
Senhor brilha para todas as criaturas, sem distinção 
de pessoas, recordemos em nosso favor e em favor 
dos outros as significativas palavras de Paulo: “Se 
alguém confia de si mesmo que é do Cristo, pense 
outra vez isto consigo, porque tanto quanto esse 
alguém é do Cristo, também nós do Cristo 
somos”.

 

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

   O vaga-lume acende leves relâmpagos nas trevas e 
se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa 
que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel 
doméstico e se presume no trono absoluto da 
claridade, entretanto, lá vem um dia em que a 
lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a 
chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbe-se na 
praça pública, mas o Sol, cada manhã, resplandece 
no  fi rmamento ,  c la reando  toda  a  Ter ra  e 
empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e 
pequenas.

   Cada alma é sempre uma incógnita para outra alma. 
Em razão disso, não será lícito erguer as paredes de 
nossa tranquilidade sobre os alicerces do sentimento 
alheio.

   Não troques a realidade pelas aparências.

   Enquanto perdura a sombra protetora e educativa 
da carne, quase sempre somos vítimas de nossas 
ilusões, mas, voltando o clarão infinito da verdade 
com a renovação da morte física, verificamos, ao sol 
da vida espiritual, que a Providência divina é glorioso 
amor para a Humanidade inteira.

“Olhai as coisas frente a frente. Se alguém 
está convicto de pertencer a Cristo, tome 

consciência uma vez por todas de que, assim 
como ele pertence a Cristo, nós também lhe 

pertencemos.” (II Coríntios, 10:7) 

           Não te enganes, acerca da nossa necessidade 
comum no aperfeiçoamento.

     Salvar, em sinonímia correta, não é 
divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a 
alguém através de magia sublimatória ou 
fornecer passaporte para a intimidade com 
Deus.

(Espírito Emmanuel, livro Palavra de Vida Eterna 
psicografia Chico Xavier).

  Se experimentas o coração chamado à 
verdade pela Doutrina Espírita, compreenda-
mos que a salvação terá efetivamente 
chegado até nós. Não aquela que pretende 
investir-nos, ingenuamente, na posse de 
títulos angélicos, quando somos criaturas 
humanas, com necessidade de aprender, 
evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a 
salvação no verdadeiro sentido, isto é, como 
auxílio do Alto para que estejamos no 
conhecimento de nossas obrigações, diante 
da Lei, dispostos a esposá-las e cumpri-las.

  O Evangelho não deixa dúvidas quanto a 
isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a 
sustentar-se em trabalho até a senectude 
das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, 
é constrangido a esforço máximo, na própria 
renovação, até o último sacrifício.

  Sobretudo, não nos detenhamos em frases 
choramingueiras, perdendo mais tempo 
sobre o tempo perdido. Reconheçamos com 
o Apóstolo que “o tempo sobremodo 
oportuno” para a salvação ou, melhor, para a 
corrigenda de nossos erros e aproveitamen-
to da nossa vida, chama-se agora.

   Salvar, em legítima significação, é “livrar de 
ruína ou perigo”, “conservar”, “defender”, 
“abrigar” e nenhum desses termos exime a 
pessoa da responsabilidade de se conduzir e 
melhorar-se. 

  Navio salvo de risco iminente não está 
exonerado da viagem, na qual enfrentará 
naturalmente perigos novos, e doente salvo 
da morte não se forra ao imperativo de 
continuar nas tarefas da existência, sobrepu-
jando percalços e tentações.    

  

Eis agora o dia da salvação.” 

“[...] Eis agora o tempo favorável por excelência.

(II Coríntios, 6:2)  

QUADRO DE ASSOCIADOS

A partir do dia 04 deste mês de outubro estará aberta mais 
uma turma da Escola de Evangelização Emmanuel, agora às 
5ªs feiras, das 19h15min à 21 h, na sala nº 03 da AEEV, para 
melhor atendimento às crianças que acompanham seus pais 
à palestra pública nesse dia da semana. Traga seu (sua) filho 
(a) para participar. 

A Diretoria Executiva em sua 744ª reunião realizada no dia 
13 de setembro passado aprovou, com muita alegria, a 
admissão da irmã Cheila Rosa da Silva e do irmão Eduardo 
Moura de Andrade, como associados contribuintes. 
Rogamos a Jesus que abençoe os novos integrantes do 
nosso Quadro de Associados.

   Venham fazer parte 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.

EVANGELIZAÇÃO DA INFÂNCIA – NOVIDADECLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

   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.

   Victor, Além da Vida – O livro do mês é uma história real 
que relembra o assassinato de um jovem universitário – 
Victor Hugo Deppman, em São Paulo no ano de 2013 e o 
sofrimento de seus familiares.    Victor retorna através das 
médiuns Maria Lúcia Gallinaro e Eliana Machado Coelho e 
relata como foi sua chegada à espiritualidade e como o 
comportamento da família o afetou; relembra atos de suas 
vidas anteriores, que motivaram a desencarnação 
prematura. Informa também como os amigos do plano 
invisível uniram sua mãe, que é espírita, às médiuns, para 
que sua história se materializasse em um livro com o 
objetivo de mostrar que apesar da dor pela perda de um filho 
é possível prosseguir vivendo e orientar irmãos 
necessitados no mundo, oferecendo amor e esperança 
àquele que se foi para espiritualidade.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

- A cada era – uma revelação, progressiva e apropriada às 
necessidades dos tempos, ao estado das inteligências e aos 
reclamos da época, velada pela letra, quanto convenha, 
ensinando-vos sempre a verdade, gradualmente, na medida 
do que podeis receber e conservar, levantando pouco a pouco 
a ponta do véu que a esconde aos vossos olhos.

- O que ocorreu no parto de Maria era necessário à iniciação 
da nova era transitória, na qual a humanidade então ia entrar, 
a fim de preparar o advento da era atual do Espiritismo, o 
advento da nova revelação.

- Sim, Jesus teve um  corpo semelhante ao vosso, mas não da 
mesma natureza. 

- Tal aparecimento só Jesus o podia fazer.
- Aquela missão lhe competia, primeiro, como encarregado 
que é do progresso humano; depois, por ser, entre os 
Espíritos elevados que sob sua direção se acham 
consagrados à obra do progresso do vosso mundo e da sua 
humanidade, o único que, pelo seu poder nas altas regiões, 
seria capaz de assimilar aos do vosso planeta os fluidos 
superiores, que servem para a formação dos corpos nos 
mundos fluídicos, e desse modo, constituir o corpo misto que 
usava, quase material,  e que, aos olhos humanos, se 
afigurava o corpo do homem da terra; finalmente, por ser o 
único capaz de manter uma existência terrena aparente.

- A vossa natureza está sujeita a muitos mistérios que não 
compreendeis e cuja fonte única é a combinação dos fluidos 
de que dispomos para vossa utilidade e vosso progresso. 
Jamais agimos sem propósito. Cumprimos sempre as 
vontades de Deus.   

(Para melhor compreensão desses apontamentos feitos a 
partir do estudo do Evangelho, leia também as demais 
publicações feitas nos boletins anteriores) 

- Jesus trazia um corpo semelhante ao vosso, como bem o 
disseram os Apóstolos: “Seu corpo não tinha a aparência do 
vosso? – Suas necessidades aparentes não foram as 
mesmas?”

- Seu nascimento foi obra do Espírito-Santo, por isso que seu 
aparecimento foi preparado por uma gravidez aparente e, 
conseguintemente, por um parto também aparente, obra, uma 
e outro, dos Espíritos do Senhor, executada conforme as leis 
divinas e naturais.

APRENDIZADO DO EVANGELHO (59)

Costela de Porco ao Molho Barbecue 

Batata Dourada - Arroz Branco - Tutu

Convites na Secretaria por apenas R$17,00.
Adquira seu convite com antecedência, 
não corra o risco de perder este
delicioso almoço entre amigos.
Esta é uma atividade 
beneficente, cuja renda
 é aplicada nas obras 
assistenciais da Casa. Participe!

04/11 - Domingo das 12h às 13h30min

Cardápio:


