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DATA DIA T E M A ORADOR  
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enquanto é dia.”  - Emmanuel
“Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, 

     O primeiro livro da codificação kardequiana traz como frontispício ou ilustração em seu 
prolegômenos, que é um texto explicativo da obra, uma cepa desenhada pelos espíritos 
como o emblema do trabalho do Criador. Esse texto foi ditado pelos espíritos reveladores tais 
como: João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luiz, O Espírito da 
Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg entre outros, o que demonstra 
que a obra refere-se “a coisas que foram ditas antes”.

     Esse livro de Filosofia Espiritualista surgiu num momento cultural histórico importante para 
o pensamento humano. Depois da Idade Média, séculos V a XV – anos 476 a 1453, em que se 
atrofiou o espírito crítico, o mundo começou a assistir à chamada revolução intelectual, em 
que o iluminismo foi o ponto de destaque. O apogeu desse movimento se deu na França. 

      Enquanto isso, no fenômeno mediúnico, as repercussões do episódio de Hysdesville, em 
1848, ainda se faziam sentir nos chamados encontros das “mesas girantes”. Em outra 
dimensão, no mundo espiritual, se desdobrava a trajetória de preparação do missionário 
Allan Kardec em diferentes encarnações na Palestina/Jerusalém (hoje Israel), na Boêmia 
(hoje República Tcheca) e nas Gálias (hoje França). Coube a este espírito milenar a tarefa de 
consolidar todos os ensinos na nova revelação destinada a alavancar mais uma era de 
progresso a Terra.     

     O Livro dos Espíritos é o marco de uma grande evolução espiritual da humanidade. Na 
atualidade ele está publicado em Francês, Português, Inglês, Italiano, Alemão, Russo, 
Esperanto, Holandês, Árabe e agora também em Chinês.  Por isso os adeptos sinceros do 
Espiritismo, que percebem as suas conseqüências, devem estar constantemente 
estudando-o, a fim de alicerçá-lo nos meandros da própria consciência. 

     Os conhecimentos e princípios, veiculados nas 1018 questões do Livro dos Espíritos, são 
alimento para toda a eternidade. Esses ensinamentos, trazidos pelos benfeitores do espaço, 
quando bem refletidos, marcarão uma nova ordem no estado da humanidade, pois 
provocarão profundas modificações nos alicerces corroídos da fé dogmática. 

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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PARA REFLETIR  NOTÍCIAS  DA  CASA

Avancemos AlémNo Campo do Verbo

   Não basta situar nossa alma no pórtico do templo 
e aí dobrar os joelhos reverentemente; é 
imprescindível regressar aos caminhos vulgares e 
concretizar, em nós mesmos, os princípios da fé 
redentora, sublimando a vida comum.

  Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa 
lastimável posição de estacionamento. São quase 
sempre pessoas corretas em todos os rudimentos 
da doutrina do Cristo.  Crêem, adoram e consolam-
se, irrepreensivelmente; todavia, não marcham 
para diante, no sentido de se tornarem mais sábias 
e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem 
sofrer, em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista 
humano.

   O aluno que não se retira dos exercícios no 
alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental 
dos grandes mestres.

 

   Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas 
nossas experiências pessoais de cada dia, 
representa o curso vivo e santificante. 

   Que dizer do operário que somente visitasse a 
porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, 
sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela 
reclama?

“Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina 
do  Cristo,  prossigamos  até  à  perfeição, não 

lançando  de  novo  o  fundamento do 
arrependimento de obras mortas.”  Paulo 

(Hebreus, 6:1) 

  Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da 
própria ressurreição além da morte, reconfortar-se 
ante os benefícios da crença, constituem fase 
rudimentar no aprendizado do Evangelho.

   Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda 
e jamais se harmoniza com a lição, recordando 
também que se o arrependimento é útil, de quando 
em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de 
teimosia e viciação.

   Que dizer do navio admiravelmente equipado, 
que vivesse indefinidamente na praia sem 
navegar?

   Precavendo-se contra semelhantes males, 
afirmou Paulo, com profundo acerto: — “Deixando 
os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos 
até à perfeição, abstendo-nos de repetir muitos 
arrependimentos, porque então não passaremos 
de autores de obras mortas.”

Fonte Viva, Emmanuel, psicografia Chico Xavier

    Muitas vezes, ninguém denota agradecimento 
pela riqueza de um dia claro; todavia basta a 
passagem de uma nuvem com leve garoa a cair, 
para que muita gente destile exclamações 
vinagrosas, em longas tiradas inconseqüentes.                                                                              
De maneira geral, não existem olhos para a 
contemplação de grandes serviços públicos; no 
entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo 
gera longos debates da opinião.

    É de se lamentar, entretanto, o desperdício de 
força nesse sentido.

   Muitos dormem tranqüilos quando se trate de ouvir 
ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos 
da memória, mas revelam admirável controle de si 
mesmos, quando o rádio anuncia calamidades, 
gastando vastas horas de comentário eloquente.

   O mundo em si é sempre um parlatório de 
proporções gigantescas onde as almas se 
encontram para falar combinando fazer...

   Quase sempre, computada a conversação de toda 
uma existência, o balanço acusa de minuta parcela 
de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e 
inutilidade.

“Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.” – 
Paulo. (Tito, 2:1.)   

Há criaturas que guardam barômetros em casa para 
criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que 
adquirem pontualmente o jornal para a censura ao 
governo.

Raras, no entanto, conversam para ajudar...

Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro 
na advertência.

   “Tu, porém – diz-nos o apóstolo –, fala o que 
convém à sã doutrina.”

   Não olvides, assim, que de sentimento a 
sentimento chegamos à idéia. De idéia em idéia, 
alcançamos a palavra. De frase a frase, atingimos a 
ação. E de ato em ato, acendemos a luz ou 
estendemos a treva dentro de nós.

Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, psicografia 
Chico Xavier.

  

    Esmaece a atenção quando é preciso aprender o 
bem, contudo, o olhar flameja interesse quando o 
mal surge à vista.

   Desborda-se a maioria no espinheiral da 
reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da 
crítica ou no labirinto da queixa.

 Na atividade verbalista, emprega o homem 
grande parte da vida. E, com a palavra, habitual-
mente se articulam os bens e os males que lhe 
marcam a rota.

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.

Confissões de Sabedoria e Amor – O livro do mês é um 

romance ditado pelo espírito Marie Sophie, ao médium Cesar 

Crispiniano, de Floriano, PI e publicado pela EME – Editora, de 

Capivari – SP. É um belo romance composto de 4 partes, 

denominadas confissões: Lídia, referindo-se aos tempos de 

Galia; de Vitória na Toscana; de Roberto, em Viena e Toscana; 

de Celeste, na Umbria, na época da missão de Francisco de 

Assis. As histórias relatam numa linguagem simples em 

reencarnações diferentes, épocas distintas dos espíritos 

envolv idos, com um destaque: as narrat ivas são 

fundamentadas no Livro dos Espíritos conferindo ao romance 

fundamentação doutrinária.

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNERELEIÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO

Membros Efetivos:

- Leir Elmi Gripp Sampaio
- Terezinha Coelho de Carvalho
- Vera Lúcia de Oliveira Garcia
- Alanê Fialho de Carvalho Pereira

Os associados reunidos em Assembleia Geral no dia 
16/03/2019 elegeram o novo Conselho Deliberativo para o 
mandato 2019-2025 que ficou assim constituído:

Membros Suplentes:

- Maria Aparecida da Silva Avellar

- Sérgio de Melo Rodrigues
- Sueli Piassi Machado
- Elizabete Fontes Dominguete

- Luiz Carlos de Carvalho

- Nadir Lucas de Campos Ávila

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

O 36º CEU – Conselho Espírita de Unificação, que congrega 

as Instituições Espíritas de Volta Redonda,  realizará, neste 

mês, dois importantes eventos espíritas na cidade, dos quais 

não podemos deixar de participar. São eles:

Encontro do Livro Espírita
O encontro será realizado na Rua Gen. Oswaldo Pinto da 

Veiga - Vila Santa Cecília, de 07 a 14 de abril, nos seguintes 

horários: Aos domingos de 8h às 15h e nos demais dias de 8h 

às 17h30min com venda de livros e distribuição de 

mensagens.

Tema central – Ante os Novos Tempos.
As Palestras e Seminários serão realizados em seis locais 

diferentes: Centro Espírita André Luiz, União Espírita de 

Advertência Fraternal, Centro Espírita Cireneus, Centro 

Espírita Leopoldo Machado, Associação Espírita Estudantes 

da Verdade e Grupo Espírita União Fraternidade e Amor. 
Na programação constam 7 palestras e 2 seminários com 

oradores de Juiz de Fora- MG, Niterói-RJ, Rio de Janeiro, Volta 

Redonda e Cachoeira Paulista. Maiores detalhes no material 

de divulgação disponível, folder na nossa recepção, cartaz no 

nosso mural e nas Bancas de Livros, bem como nas demais 

Casas.

55ª Semana Espírita de Volta Redonda

EVENTOS PROMOVIDOS PELO 36º CEU

Contra Coxa de Frango Assada com molho de Laranja 
Maionese Especial - Arroz Branco - Tutu             

07/04 - Domingo das 12h às 13h30min
Cardápio:

Lembramos que a renda do 
almoço é aplicada nos serviços 
assistências da nossa casa. 
Colabore!

Participe! Convite: R$18,00

Adquira seu convite com antecedência, não corra o 
risco de perder este delicioso 
almoço entre amigos.

ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

O Conselho Deliberativo em sua reunião de 22/03/2019  
elegeu, por unanimidade, a nova Diretoria Executiva e a 
Comissão Fiscal para o mandato 2019 a 2022, composta pelos 
seguintes associados:
- Presidente -  Luiz Carlos de Carvalho

- 1ª Secretária – Irinéa da Glória Pereira Brígida

- 1ª Tesoureira – Geni Ramos da Costa

- Vice-Presidente – José Lúcio Luiz Pereira

- 2º Secretário – Euro Henrique de Moraes

- 2º Tesoureiro – Gilberto Ribeiro
  Procurador – Nadir Lucas de Campos Ávila

COMISSÃO FISCAL

- Norma Suely Lima de Oliveira

- Circe de Almeida Barreto

Membros Efetivos:

- Valdir Ferreira de Souza

Membros Suplentes:

- Márcio Coutinho
- Victor Hugo de Carvalho dos Santos


