
DATA DIA TEMA ORADOR 
 

01 Sexta A Visão Espírita do Carnaval Terezinha Coelho de Carvalho 
03 Domingo A Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida Luiz Carlos de Carvalho 
04 Segunda A Parábola do Grão de Mostarda Domingos Sávio de Miranda 
05 Terça Allan Kardec, Apóstolo de Jesus Lindolfo Ferreira Neves Junior 
06 Quarta Estudando o Perispírito Regina Célia de Oliveira 
07 Quinta A Lei do Retorno Sueli Piassi Machado 
08 Sexta A Valorização da Vida Elisabete Fontes Domingueti 
10 Domingo A Reforma Íntima através das Parábolas de Jesus Carlos Antônio de S. Coelho 
11 Segunda A Família e a Construção de um Novo Tempo Leir Elmi Gripp Sampaio 
12 Terça Jesus na Casa de Marta e Maria Eliane Coelho de Carvalho Baylão 
13 Quarta Jesus Guia e Modelo da Humanidade Norma Suely Lima de Oliveira 
14 Quinta A Lei de Sociedade Corydes Francisco Monsores 
15 Sexta As Bem Aventuranças Marlene de Melo Xavier 
17 Domingo A Felicidade - sem Mágoas e sem Culpas Valdéia Lúcia Nonato 
18 Segunda Considerações sobre as Três Revelações Vera Lúcia Stocco 
19 Terça Reflexões sobre as Expiações Coletivas Márcio Coutinho de Abreu 
20 Quarta A Reencarnação é Lei da Justiça Divina Júlio Cesar Costa 
21 Quinta A Desencarnação de Allan Kardec Ricardo A. Rosa de Souza 
22 Sexta A Família. Qual o significado para mim? Elenice Maia Mascarenhas 
24 Domingo O Cristo Consolador Pedro de Souza Lacerda 
25 Segunda O Autodomínio do Espírito sobre a Matéria Neide de Fátima Pereira Chaves 
26 Terça Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. Claudia Castelo B. Fernandes 
27 Quarta O Trabalho - Fator de Evolução Vera Lúcia de Oliveira Garcia 
28 Quinta A Parábola dos Dois Irmãos Alanê Fialho de Carvalho Pereira 
29 Sexta A Bíblia e o Espiritismo Francisco Hamilton A. da Silva 
31 Domingo Allan Kardec. Missionário da Luz Roni Ricardo Osório Maia 

QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h – PALESTRAS Á TARDE 
06 Quarta A Multiplicação dos Pães Terezinha Peris Rodrigues 
13 Quarta Os São não Precisam de Médico Ana Maria Lambert 
20 Quarta A Felicidade não é deste Mundo Terezinha Peris Rodrigues 
27 Quarta Allan Kardec – O Codificador Maria Aparecida Avelar 
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Adesa ao:

 36º CEU – CEERJ - FEB

EDITORIAL

PALESTRAS PÚBLICAS – MARÇO 2019

 O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da Natureza e estais 
certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande  e útil objetivo. - Fénelon

   Perante tantos desafios e problemas graves, como a miséria, a injustiça social, a criminalidade, a 
violência urbana, o preconceito, a corrupção, a ignorância, a maldade, qual a maior necessidade do ser 
humano aqui na Terra neste princípio de século?…

   A lista é praticamente infindável. Afinal, estamos em um mundo de expiações e provas em plena 
transição para a regeneração.

    A crise, por demanda imperiosa do progresso, evidencia as desigualdades e enfermidades morais, 
dando a impressão de que a sociedade terrena está falida nos valores educacionais do Espírito imortal.

     Se nossa visão for limitada ao presente e restrita a fatores econômicos, políticos e sociais, a resposta 
tende a ser afirmativa: o mundo parece estar piorando. Porém, torna-se imprescindível ampliar os 
horizontes, enxergando realidades além daquelas percebidas quando nos restringimos a aspectos 
materiais da existência terrena.

    A maior necessidade do momento, perante tantas outras não menos importantes, é a de discernir, 
adotando o equilíbrio e o bom senso, tão escassos atualmente no comportamento pessoal, inclusive na 
postura de boa parte dos formadores de opinião.

    Discernir é saber escolher, decidir, posicionar-se, adotando o Evangelho de Jesus como roteiro e o 
esquecimento do mal, como estratégia. É fomentar a união e a paz, a concórdia e o bem, a felicidade e a 
realização.

     Na atualidade, correm soltas a irresponsabilidade e a insanidade, a desesperança e a precipitação, a 
ignorância e a confusão. Por isso mesmo, o momento é propício ao discernimento, com emprego do 
bom senso e do equilíbrio. 

   A quem interessa a divulgação de notícias bombásticas, descobertas assombrosas, revelações 
impactantes, furos jornalísticos?!…Quem são os agentes da confusão, da balbúrdia, da dúvida, da 
insegurança, do desrespeito?!… O tempo não para. As coisas ocorrem em velocidade cada vez mais 
célere. As transformações estão surgindo tão rapidamente que temos tido sérias dificuldades em saber 
lidar com o mundo atual. Parece que a loucura se generalizou!

    Está nos faltando, na verdade, é viver a mensagem ensinada por Jesus há dois mil anos e renovada 
pelas claridades do Espiritismo desde os idos do século XIX. Vamos fazer a nossa parte?!!

*Reescritura do artigo do mesmo título de autoria de Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da FEB

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO: 2ª a 6ª feiras, 19h; 4ªs feiras, 14h30min; domingos, 15h30min 
ATENDIMENTO FRATERNO: 2ª a 6ª feira, 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 MÉDIUNIDADE: 6ªs feiras, 20h
GRUPOS DE ESTUDO DE OBRAS RELACIONADAS A ROUSTAING: 3ªs feiras, 15h e 19h30min
GRUPOS DE ESTUDO DAS OBRAS DE ANDRÉ LUIZ: 4ª e 5ª feiras, 19h30min  
GRUPO DE ESTUDO DA SÉRIE PSICOLÓGICA DE JOANA DE ÂNGELIS: 4ª feiras, 19h30min
GRUPO  DE ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS – 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 feira, 19h15min
LIVRARIA: 2ª a 6ª feiras 14 às 21h, domingos, 15h30min, 
SECRETARIA: 2ª a 6ª feiras, 14 às 21h, domingos, 15h30min

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

DATA DIA TEMA ORADOR 



PARA REFLETIR  NOTÍCIAS  DA  CASA

VOLUNTÁRIOS

NOVOS ASSOCIADOS

     E você que ainda não se associou? Convidamos os amigos e 
frequentadores que ainda não se associaram a fazerem parte 
do quadro de colaboradores da nossa Casa. As propostas de 
admissão estão à disposição na Secretaria. Venham fazer parte 
da família AEEV!

Chico Xavier, de Encarnação a Encarnação – O 
livro dos mês são relatos sobre várias reencarnações de Chico 
Xavier, escrito pela Profª Therezinha Radetic e publicado pela 
Editora EME, de Capivari, SP. A autora, amiga de Chico desde a 
década de 1940, presta sua homenagem ao saudoso médium, 
reunindo depoimentos, testemunhos e informações sobre suas 
vidas, descrevendo-as desde o antigo Egito até seu nascimento 
em Pedro Leopoldo em 02/04/1910, além de nos trazer 
apontamentos sobre os espíritos que assistiram, principalmente 
Emmanuel que mereceu um capítulo à parte onde são descritas 
várias reencarnações desse eminente Benfeitor.

ATENÇÃO – o próximo almoço será dia 07 de abril.

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

      A Diretoria Executiva em sua 750ª reunião realizada no dia 
19 de fevereiro passado, aprovou, com muita alegria, a 
admissão das irmãs Helenice Piassi Machado Carradine, 
Marilene Piassi Machado Veiga, Patrícia Sales de Paula, 
Jane Moreira Pacheco e dos irmãos Alex Sandro Goulart de 
Souza, Carlos Coelho de Carvalho, Luiz Carlos de Oliveira e 
Douglas Alves Moreira, como associados contribuintes. 
Rogamos a Jesus que abençoe os novos integrantes do nosso 
Quadro de Associados.

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

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.

    No próximo dia 10 de Março, excepcionalmente no segundo 
domingo do mês, por causa do carnaval estará de volta o nosso 
esperado almoço, no horário das 12h às 13h30min, com o 
seguinte Cardápio: Macarrão a Primavera - Carne Assada - 
Tutu - Arroz Branco.

- Livraria da AEEV: Domingos das 15:30h às 17:30h

     Há vagas para voluntários da nossa Casa. Você pode 
fazer parte das equipes que estão precisando de voluntários? 
Procure o plantonista na secretaria da AEEV.
- Banca de Livros da Amaral Peixoto: às 4ª, 5ª e 6ª feiras das 
13 às 17h

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNERASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 

2-  Eleger e empossar os membros do Conselho 
Deliberativo da AEEV para o período de 2019 a 
2025.

     Na forma dos incisos I e II do parágrafo 1º. do artigo 23 
do Estatuto da AEEV ficam convocados todos os 
associados efetivos da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA 
ESTUDANTES DA VERDADE - AEEV, quites com suas 
mensalidades, para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, no dia 16 de março de 2019, na 
sua sede situada na Rua Carlos Chagas, no. 708, Bairro 
São Lucas, nesta cidade, com início às 14 horas em 
primeira convocação com a presença, no mínimo, da 
metade mais um dos associados efetivos; às 14h30min 
em segunda e última convocação com qualquer número 
dos associados efetivos, conforme estabelece o inciso I 
do artigo 25 do Estatuto, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos:

1-  Tomar conhecimento do Relatório Anual das 
Atividades da AEEV, do ano de 2018, dos 
Pareceres do Conselho Deliberativo sobre o 
Relatório Anual das Atividades da AEEV e da 
Comissão Fiscal sobre o Balanço Patrimonial, da 
Demonstração da Receita, da Despesa e da 
Prestação de Contas referentes ao exercício de 
2018, analisá-los e aprová-los.

Luiz Carlos de Carvalho
- Presidente -

     E de acordo com os incisos I e II, Art.56 do estatuto, 
informo a abertura para inscrição de candidatos, para 
composição do Conselho Deliberativo, até 48h antes do 
início da Assembléia. A inscrição será efetuada em carta-
formulário fornecida pela secretaria da AEEV, 
endereçada ao Presidente da AEEV, contendo: data, 
qualificação (nome, nacionalidade, naturalidade, estado 
civil, nº de CI, órgão emissor, nº do CPF, nº do título de 
eleitor, profissão, residência e domicílio), assinada pelo 
candidato. Na forma do inciso III, do referido artigo, 
somente poderão ser aceitos como candidatos, os 
associados efetivos que estiverem quites com suas 
mensalidades. 

Volta Redonda, 25 de fevereiro de 2019.

Compromissos Mediúnicos

   Além do salário amoedado o trabalho se faz 
invariavelmente, seguido de remuneração espiritual 
respectiva, da qual salientamos alguns dos itens 
mais significativos: acende a luz da experiência, 
ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas 
do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a 
respeitá-lo, promove a auto educação, desenvolve a 
criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza 
contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece 
apreço em nosso área de ação, di lata o 
entendimento, amplia-nos o campo das relações 
afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue, a 
pouco e pouco, as tendências inferiores que ainda 
estejamos trazendo de existências passadas. 

O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos 
frutos. - Paulo (Timóteo, 2:6)

    E, quando ocorre, em momento oportuno, o nosso 
contato indispensável com os mecanismos da 
Justiça Terrena, eis que a influência de todos 
aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado 
algum benefício aparece em nosso auxílio, já que 
semelhantes companheiros se convertem 
espontaneamente em advogados naturais de nossa 
causa, amenizando as penalidades em que 
estejamos incursos ou suprindo-as, de todo, se já 
tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos 
em provação ou sofrimento, para a retificação e 
tranquilidade em nós mesmos. 

    Quando o trabalho, no entretanto, se transforma 
em prazer de servir, surge o ponto mais importante 
da remuneração espiritual: toda vez que a Justiça 
Divina nos procura no endereço exato para 
execução das sentenças que  lavramos contra nós 
próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos 
encontra em serviço ao próximo, manda a Divina 
Misericórdia que a execução seja suspensa, por  
tempo indeterminado. 

      Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e 
servir, em qualquer parte, ser-nos-ão sempre apoio 
constante e promoção A Vida Melhor.

     As reuniões mediúnicas são compromissos graves assumidos 
perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, 
pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros.

     Os médiuns, semelhantemente aos demais participantes, são 
convidados ao policiamento interior das emoções, dos 
pensamentos, das palavras e da conduta, para se tornarem 
maleáveis às instruções de que possam ser instrumento.

   Os doutrinadores têm igualmente a obrigação de se 
evangelizar, estudando a Doutrina e capacitando-se para 
entender e colaborar nos diversos misteres do serviço em 
elaboração.

     André Luiz, no livro Desobsessão, relaciona apontamentos e 
recomendações que devem ser observados, não apenas pelos 
que se interessam pelo socorro aos obsidiados, mas também, 
pelos componentes de outros grupos mediúnicos. 

    Entre as recomendações citadas no referido livro, destacamos, 
nesta oportunidade, às que se referem à pontualidade e à 
assiduidade.

     Segundo o instrutor espiritual André Luiz, “pontualidade é 
sempre um dever, mas no trabalho mediúnico assume caráter 
solene.” Quanto à assiduidade, alerta-nos que “os trabalhos 
mediúnicos solicitam lealdade aos compromissos assumidos. 
Estejamos atentos às obrigações que os Benfeitores Espirituais 
depositam em nossas mãos e nas quais não devemos falhar.”

   A frequência deve ser superior a 75% das reuniões realizadas 
anualmente.

   Não esqueçamos, nunca, que nosso compromisso é com Jesus 
e com o bem. Façamos o melhor ao nosso alcance, no que nos 
compete realizar, em favor do ideal de servir, na execução das 
tarefas assumidas.

   Os Espíritos bons trabalham conosco e nos amam, apesar de 
nossas deficiências: sabem respeitar cada um, o nosso grau de 
maturidade espiritual, não exigem nada de nós, muito menos a 
perfeição. Estamos todos em processo de aprendizado.

   Não importa o tanto que a gente errou ou julga errar, o 
importante é que continuemos juntos, procurando acertar. Muitos 
abandonam o trabalho, afastam-se da tarefa, criticando aqueles 
com os quais dividiu a caminhada. Permaneçamos juntos, apesar 
dos erros nossos e dos nossos companheiros, de vez que, se 
aqui estamos unidos e reunidos, é por necessidade de 
estabelecermos parceria, de acertarmos nossas diferenças, para 
que sejamos dignos de ser chamados de trabalhadores do Cristo.

   Só conquistamos algum merecimento quando vencemos 
nossos pontos fracos, quando modificamos nossas atitudes para 
melhor. Esforcemo-nos por conquistar melhores resultados em 
nossos trabalhos mediúnicos.

   Que Jesus abençoe nossos esforços e fortaleça nosso bom 
ânimo!

Remuneração Espiritual

(Transcrito no Reformador de março 1973, 
Emmanuel / Chico Xavier)

(Transcrito do Informativo AEEV de março de 2013)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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