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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

Humanidade Solidária
Tudo em nossas vidas está conectado, desde os primórdios da criação. Com os estudos cientíﬁcos
e as revelações espirituais tem hoje o homem elementos que lhe asseguram a certeza de que as obras
de Deus são criadas para o pensamento e a inteligência; de que os mundos que povoam os espaços
sejam habitação de seres espirituais que contemplam essa criação, e que lhes descobrem sob o véu, o
poder e a sabedoria Daquele que as formou. Importa saber, se são solidárias as almas na vida
universal.
A compreensão sobre a imortalidade da alma é a grande chave para desvendar esse enigma. Por
muito tempo pareceu imaginária a idéia da alma perene que percorre todas as vastidões do espaço em
sucessiva e constante evolução. Isso porque toda a reﬂexão tinha por base apenas o sistema do mundo
físico. A partir dos ensinamentos de Jesus, eivado de espiritualidade, em especial os da terceira
revelação – O Espiriritismo - aprendemos que a casa do Pai Celestial é o Universo. Com efeito, a
inteligência humana encontra diﬁculdade em considerar esses globos radiosos e cintilantes na
amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida.
Uma questão a ser reﬂetida é a da humanidade solidária, que inclui o entendimento do que vem a
ser a eternidade futura, sobre a qual um dia alcançaremos melhor compreensão. Segundo o livro “A
Gênese” de Allan Kardec, no capítulo VI, nos seus diversos itens “é a grande família dos Espíritos que
povoam as terras celestes; é a grande irradiação do Espírito divino que abrange a extensão dos céus e
que permanece como tipo primitivo e ﬁnal da perfeição espiritual. Aﬁrma ainda que uma grande família
humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não
sabemos apreciar foram colocados a serviço dessas moradas.”
“Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o
são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcadas na
fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e
encontrar de novo, segundo suas mútuas simpatias. É a imensa família dos Espíritos que povoam as
terras universais.
A revelação sobre Deus, os elementos gerais do Universo, a criação divina; a imortalidade, a préexistência e a sobrevivência da alma; as leis de causa e efeito, a evolução, a reencarnação, a lei de
aﬁnidades, as leis morais, as esperanças e consolações são conhecimentos que nos ajudam a
compreender a solidariedade universal e como nós estamos nela incluídos. E assim, por meio do
conhecimento compreender que ”tudo em nossas vidas está sim conectado, desde os primórdios da
criação, através da grande lei de atração magnética”.
Amor de Deus e do Próximo – “Tudo, portanto, deve tender para a harmonia humana, aguardando o
momento de poder elevar-se à harmonia celeste”. O Decálogo, Moisés.
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NOTÍCIAS DA CASA
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER
Bastidores de uma Casa Espírita – O livro do mês foi
ditado pelo espírito Luiz Carlos ao médium Umberto Fabbri,
de São Paulo e publicado pela Editora Espírita Correio
Fraterno, de São Bernardo do Campo, SP. O livro relata o
treinamento de três espíritos em uma colônia espiritual para
tarefas de apoio à divulgação do espiritismo em instituições
espíritas aqui da Terra.
Durante o curso para orientação a expositores e tarefeiros
de Centros Espíritas o trio é surpreendido com inúmeras
descobertas nos depoimentos de participantes e nas
explanações dos instrutores espirituais. Se surpreendem
também, ao visitarem o plano terrestre com a interferência
das inﬂuências advindas de sentimentos e atitudes de
impaciência, maledicência, irritabilidade e competição entre
os encarnados.
A obra nos chama a atenção, com relatos importantes
sobre comportamentos que falam de todos nós,
convidando-nos à reﬂexão e alertando-nos para a vigilância
que devemos ter com os nossos pontos fracos.
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.
XV CONGRESSO J. B. ROUSTAING
A AEEV se fez representar no XV Congresso
Roustaing realizado em Uberlândia-MG, nos dias 7 e 8 de
junho passado. Os congressistas além de se instruírem com
excelentes palestras e debates, se deliciaram com
momentos culturais. Houve o lançamento do livro Ouviste o
que Foi Dito, uma coleção de citações da literatura espírita
e escriturísticas em favor da obra de Roustaing, compilada
pelo confrade Júlio Damasceno, editado pela CRBBM, que
doou um exemplar a cada congressista. O vídeo do
congresso está disponível no Youtube, no canal TV IBBIS,
como XV Congresso Jean Baptiste Roustaing. No ano que
vem teremos o XVI congresso em Franca, SP.
74º ANIVERSÁRIO DA AEEV
No mês que vem a nossa Casa comemorará
seus 74 anos de fundação, com 04 palestras
comemorativas:
04/08 – Marcel Mariano, de Salvador/BA
11/08 – Luiz Carlos de Carvalho, de Volta Redonda/RJ
18/08 – Eduardo Guimarães, de Niterói/RJ
25/08 – Osvaldo Esteves Faria, de Volta Redonda/RJ

RETORNO À PÁTRIA ESPIRITUAL
Registramos a desencarnação dos seguintes irmãos(ãs)
que durante anos deram as suas prestimosas colaborações
nos serviços de nossa Casa:
- Marlene Spitz em 07/04/19, 83 anos, recepcionista
- Alberto Flores em 01/05/19, 94 anos, expositor.
- Amélia Rodrigues da Costa em 05/06/19, 88 anos,
médium.
- Lais de Freitas da Silva em 17/06/19, 90 anos, expositoraadjunta e recepcionista.
- André Luiz Ferreira Cardoso – 17/06/19, 66 anos, exdiretor e voluntário na Banca de Livros.
Que Jesus abençôe, ampare e recompense essas almas
que retornaram a pátria espiritual após cumprirem suas
tarefas aqui na Terra.
TARDE DE TORTAS
No mês de julho, férias das nossas culinaristas, não haverá
almoço de confraternização, em compensação teremos no dia
20/7 - Sábado - nossa tradicional Tarde de Tortas, cuja renda é
aplicada, se necessário, na compra de brinquedos a serem
distribuídos no Natal aos ﬁlhos das famílias assistidas pela
nossa Casa. Com a compra de um ou mais convites, por
apenas R$ 8,00 cada, além de você degustar excelentes tortas
acompanhadas de refrigerante, você colabora com a
assistência aos necessitados.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
Em agosto, mês de aniversário da nossa Casa teremos um
almoço especial, para o qual contamos com a presença da
família AEEV.

04/08 - Domingo das 12h às 13h30min
Cardápio:

Feijão Tropeiro - Carne de Porco Assada
Arroz Branco
Os convites estarão à disposição
na secretaria da AEEV à partir do
dia 22/07 por apenas R$18,00
cada.

Madureza Espiritual
“Quando eu era criança falava como criança, sentia como
criança, pensava como criança; quando cheguei a ser
adulto desisti das coisas próprias de criança”. - Paulo. (I
Coríntios 13:11.) )

Antes do esclarecimento Espírita é compreensível que a criatura subverta os valores da vida,
mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem
os destinos, a maneira Espírita de se conduzir
claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas
circunstâncias da existência.
É por esse motivo que o Espírita evangélico:
age sem apego;
progride sem soberbia;
ama sem egoísmo;
serve sem recompensa;
auxilia sem reclamação;
aprende sem vaidade;
ensina sem exigência;
esclarece sem azedume;
perdoa sem condição;
espera sem ociosidade;
corrige sem reproche;
observa sem malícia;
socorre sem barulho;
opera sem temeridade;
colabora sem constrangimento;
constrói sem alarde;
conﬁa sem bazóﬁa;
administra sem imposição;
obedece sem servilismo.

O Espírita evangélico, onde esteja e com quem
esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções
se erigem à condição de veículos das idéias que
abraça e, em razão disso, seleciona as suas
próprias atitudes perante o mundo e a vida,
consciente de que havendo atingido a madureza
espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta
com as Leis do Senhor quando faz o que deve.
Livro Benção de Paz, Emmanuel,
psicograﬁa Chico Xavier

Como Cooperas?
“Nós, porém, não recebemos o espírito do
mundo, mas o espírito que provém de Deus.”
Paulo (I Coríntios, 2:12)

Lendo a aﬁrmativa de Paulo, reconhecemos que,
em todos os tempos, o discípulo sincero do
Evangelho é defrontado pelo grande conﬂito entre as
sugestões da região inferior e as inspirações das
esferas superiores da vida.
O “espírito do mundo” é o acervo de todas as
nossas ações delituosas, em séculos de experiências
incessantes; o “espírito que provém de Deus” é o
constante apelo das Forças do Bem, que nos
renovam a oportunidade de progredir cada dia, a ﬁm
de descobrirmos a glória eterna a que a Inﬁnita
Bondade nos destinou.
Deus é o Pai da Criação.
Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele.
Todo campo de trabalho é do Senhor, todo serviço
que se ﬁzer será entregue ao
Senhor, mas nem
todas as ações que se processam na atividade
comum provêm do Senhor.
Coexistem nas oﬁcinas terrestres, quaisquer que
sejam, a criação divina e a colaboração humana. E
cooperadores surgem que se valem da mordomia
para exercer a dominação cruel, que se aproveitam
da inteligência para intensiﬁcar a ignorância alheia ou
que estimam a enxada prestimosa, não para cultivar
o campo, mas para utilizá-la no crime.
O cientista, no conforto do laboratório, e o
marinheiro rude, sob a tempestade, estão
trabalhando para o Senhor; entretanto, para a
felicidade de cada um, é importante saber como
estão trabalhando.
Lembremo-nos de que há serviço divino dentro de
nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção,
é justo indagar se estamos cooperando com o
espírito inferior que nos dominava até ontem ou se já
nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai.
Livro Vinha de Luz, Emmanuel, psicograﬁa
Chico Xavier.

