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DATA DIA T E M A ORADOR  
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Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe

Jesus e as Parábolas

A Maior Chaga da Humanidade

O Óbolo da Viúva

Maria Aparecida Avellar

Ana Maria Lambert

Elisabete Fontes

Terezinha Peris Rodrigues

“Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, 
pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos 

a agradecer.” - Emmanuel

Os espíritos superiores nos ensinam que é fundamental que cada pessoa identifique em si 
mesmo suas tendências inferiores e más condutas, para que possa de forma consciente e 
determinada trabalhar na superação dos próprios vícios, com boa vontade e disciplina, face à 
responsabilidade que cada espírito encarnado tem de progredir moralmente. Nisso está a 
essência da missão de todas as vidas. A evolução espiritual demanda, ainda, caridade para com 
as imperfeições alheias, ato ainda difícil em nossa condição atual porque vivemos uma época em 
que erros não são perdoados, as mágoas são eternizadas e a indulgência ainda é muito pouco 
praticada.

   Jesus - nosso Mestre e Modelo - aguarda de cada um de nós cristãos, o cumprimento máximo 
da finalidade de nossas vidas, pela adesão real aos postulados do seu Evangelho - código divino, 
capaz de nos resgatar das quedas morais e nos conduzir a novo patamar do estágio evolutivo. 
Estejamos atentos, pois só depende de nós próprios, de nossa decisão e de nossa vontade.

 “Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser”, dizia Chico Xavier. Ele 
assim fazia porque já havia aprendido que não temos nenhuma responsabilidade sobre como os 
outros lidam com suas situações, mas temos o dever de lidar da melhor maneira possível e de 
forma a manter o nosso equilíbrio espiritual, com as circunstâncias que envolvem a nossa própria 
vida.

   A reforma íntima não é uma conquista que se forja da noite para o dia. “Lembre-se de que você 
mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais 
clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino que seu espírito abraça e a 
mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, 
igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta 
negação do idealismo sublime que você ensina, a nota discordante da sinfonia do bem que 
pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação 
– é você mesmo”, conforme analisa o Chico.
   Mas afinal, estamos mesmo entendendo que precisamos realizar este importante passo para 
nossa evolução? Para muitos espíritas nada se torna mais constante dilema do que a permanente 
lembrança da necessidade da reforma íntima. Mas tal fato não se justifica, pois temos a Doutrina 
Espírita que nos oferece através da Codificação Kardequiana os esclarecimentos fundamentais 
para sabermos os porquês do que vivemos, o que nos facilita ter o entendimento e a resignação 
necessária em nossa vida cotidiana. Estudando somos capazes de entender as antipatias 
naturais e o atraso alheio, a grosseria e a brutalidade de outros irmãos, por compreender que eles 
estão em estágio evolutivo diferente do nosso.

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

Fé, Esperança e Consolação

A Reforma Íntima através das Parábolas de Jesus

A Parábola dos Servos Inúteis

Obsessão Espiritual e Vícios

O Passe Espírita

As Expiações Coletivas

Estágios da Reencarnação na Terra

Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos

Faculdades Morais e Intelectuais do Homem

Não Vim Trazer a Paz mas a Espada

Os Benefícios da Paciência

Olhai os Pássaros do Céu

Riqueza e Pobreza. Porque motivo?

Jesus e a Missão dos Apóstolos

Amai os vossos Inimigos

O Código Penal da Vida Futura

A Origem do Bem e do Mal

A Lei de Trabalho

O Mandamento Maior

A Verdadeira Generosidade

Bem Aventurados os Puros de Coração

Reflexões sobre a Razão da Dor

A Liberdade e o Progresso

Considerações sobre a Felicidade



PARA REFLETIR  NOTÍCIAS  DA  CASA

Operemos em CristoNa Palavra e na Ação

 

 Cumpramos, assim, nossa tarefa, por 
mais al ta ou mais humi lde,  operando 
invariavelmente em nome de Jesus.

 Copiemos o pomicultor sensato.

 O pomicultor equilibrado trabalha com 
títulos de sincera confiança no Céu, ignorando, 
de maneira absoluta, se colherá flores ou frutos 
de suas obras, no quadro do imediatismo 
humano.
 Ampara-se, todavia, na Providência 
Divina e trabalha sempre, a benefício de todos.

 Junto d'Ele, sejam para nós a glória de 
amar e o prazer de servir.

 A espera de resultados, depois de 
expressões e ações reconhecidamente 
elevadas, pode provocar enormes prejuízos em 
nossa romagem para a Suprema Luz.

 É perigoso estabelecer padrões de 
reconhecimento para corações alheios, ainda 
mesmo quando sejam preciosas jóias do nosso 
escrínio espiritual. Em nossa expectação 
ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos 
nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e 
maldizentes.

(Espírito Emmanuel, livro Vinha de Luz, psicografia 
Chico Xavier).

 Enquanto aguardamos manifestações 
alheias de gratidão ou melhoria, somos 
suscetíveis de paralisar nossas próprias 
obrigações, desviando-nos para o terreno 
escuro da maledicência ou do julgamento 
precipitado.

 Preparemos a terra, auxiliando-a e 
adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo 
sementes e mudas valiosas.
 O serviço mais importante caberá ao 
Senhor da Vida. Ele cuidará das circunstâncias 
f a v o r á v e i s  n o  e s p a ç o  e  n o  t e m p o , 
desenvolvendo-nos a sementeira, ou anular-
nos-á o serviço, através de processos naturais, 
adiando a realização de nossos desejos, em 
virtude de razões que desconhecemos.

 Quanto seja possível, distribuamos o 
bem, entregando nossas atividades ao Cristo, 
divino doador dos benefícios terrestres.

 

  

      “E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja 
em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, 

dando por ele graças a Deus Pai.” – Paulo. 
(Colossenses, 3:17)  

 Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de 
Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho... Isso quer 
dizer que o nome do Senhor se encontra 
empenhado em tuas mãos.

Seja onde for e com quem for, busca o lado 
luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, 
a fim de que estejas em verdade na companhia do 
Excelso Cultivador, purificando a eira do mundo. 
Não basta declarar a nossa condição de 
aprendizes do Mestre dos mestres. É indispensá-
vel estejamos realmente com ele, para com ele 
colaborar na construção da Vida Melhor. 

Alguém nos sugere a extensão da maledicência, 
nas teias do julgamento precipitado? Há quem 
nos chame à contemplação das chagas e 
cicatrizes alheias? Surgem desavenças e 
mágoas em nosso campo de ação? Usemos a 
palavra nos moldes do Benfeitor Sublime, 
ajudando para o bem de todos, entre a bondade e 
o perdão.

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

Se buscamos o Cristo, decerto é necessário 
refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir 
como se lhe fôssemos representantes fiéis, no 
caminho em que estagiamos.

Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprin-
do-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras 
que te atormentam a marcha. Assevera-nos o 
Apóstolo: - “ e tudo o que fizerdes, seja em 
palavra, seja em ação, fazei-o em nome do 
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.”

Somos tentados ao revide por ofensas inespera-
das? Sofremos preterição e calúnia, apodo e 
perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou 
desgostos e angústias no templo familiar? 
Usemos a conduta do Sublime Benfeitor, 
ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a 
bondade.

Efetivamente, a palavra e os atos representam a 
força de exteriorização dos nossos sentimentos e 
pensamentos. O coração inspira o cérebro. O 
cérebro dirige a existência. A emoção cria a idéia. 
A idéia plasma as ações. É preciso, pois, sentir 
com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a 
servir com ele.

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

 • Palavra do Presidente

 • Estatística dos Trabalhos realizados em 2018.

 • Confraternização dos Trabalhadores, feliz oportunidade  

 • A PRESENÇA DE TODOS É INDISPENSÁVEL, pela   

 • A Importância do Trabalhador Espírita, pela irmã Vera   

 de rever ou conhecer os companheiros de todos os 

AGENDA: 

 setores da casa.

Haverá a nossa tradicional reunião dos trabalhadores.

 • Prece de Agradecimento e Louvor a Jesus.

Dia 16 de Fevereiro – Sábado: 14h30min às 16h30min.

 nossa participação demonstramos o amor à nossa Casa.

   Lúcia de O. Garcia.

    Véu do Passado, o livro do mês. É um romance do 
Espírito Antônio Carlos, ditado à médium Vera Lúcia 
Marinzeck de Carvalho, e publicado pela Editora Infinda, 
de Catanduva, São Paulo. Conta a história de Kim, 
conhecido como o menino das adivinhações, morador de 
um sítio numa cidadezinha do interior; contudo ele 
cresce e as visões não param e nem o Sacerdote da 
região consegue “curá-lo”. Kim tem a visão da própria 
morte, o que dá um novo sentido à sua existência, além 
disso, entre os seus familiares há Regina, sua prima 
cega de nascença, muito ligada a ele que sofre com sua 
desencarnação.     O Romance traz informações sobre 
Mediunidade; Reencarnação; Vida Espiritual de uma 
forma agradável e didática, iniciando com citações de O 
Livro dos Espíritos. 
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.

REUNIÃO ANUAL DOS TRABALHADORES DA AEEVVALOR DA MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS

    Ao pesquisarmos dados para elaboração do Relatório 
de Atividades a ser apresentado na próxima reunião dos 
trabalhadores e Assembléia, constatamos que estamos 
com 20% de inadimplência das mensalidades 
considerando os que estão com mensalidades em atraso 
há mais de 3 meses e ainda que temos associados que 
há anos não reajustam suas mensalidades, enquanto 
outros sistematicamente, todos os anos reajustam o 
valor de suas contribuições.

    Como todos nós sabemos uma Instituição Espírita 
depende da contribuição de seus associados para sua 
manutenção, pagamento de luz, água e limpeza, etc.

    Tendo em vista o aumento de custo em geral, 
principalmente o de energia elétrica que acresce 
s ignificat ivamente o consumo, por  causa da 
necessidade de mantermos todos os aparelhos de ar 
condicionado ligados no máximo, tendo em vista o forte 
calor dos dias atuais, rogamos aos nossos associados 
que atualizem ou reajustem suas mensalidades a partir 
desse mês. 

    A nossa Casa não estabelece valor para as 
mensal idades,  deixando para os associados 
contribuírem de acordo com suas condições financeiras 
e consciência.

    É só comunicar na secretaria a ATUALIZAÇÃO DE 
VALOR.  Desde já a Diretoria agradece.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

Os Grupos de Estudo iniciarão suas atividades conforme 
calendário a seguir:

REINÍCIO DAS ATIVIDADES DE ESTUDO 2019

Macarrão a Primavera
Carne Assada (Lagarto) - Tutu - Arroz Branco

    No próximo dia 10 de Março, excepcionalmente no 
segundo domingo do mês, por causa do carnaval 
estará de volta o nosso esperado ALMOÇO DE 
CONFRATERNIZAÇÃO, no horário das 12h às 

13h30min, com o seguinte Cardápio:

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

O valor do convite ainda 
é de apenas R$18,00.

Os Formulários de inscrição para iniciantes do ESDE e para o 
grupo de Estudos sobre a Reforma Íntima através das 
Parábolas de Jesus estão á disposição na Secretaria da AEEV.
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Reforma Íntima através das Parábolas

Aula Inaugural do ESDE

Escola de Evangelho Emmanuel

Mocidade Espírita Paulo de Tarso

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE – 1ª e 2ª etapas

Estudo do Livro dos Espíritos

Obras Relacionadas à Roustaing

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE – 3ª e 4ª etapas

Série Psicológica de Joanna de Angelis

Obras de André Luiz

Obras de André Luiz

Mediunidade

Os Quatro Evangelhos de Roustaing

Novo Testamento 


