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ESTUDANTE DA VERDADE

Adesa ao:
 36º CEU  – CEERJ - FEB

 A Sabedoria da Vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da Humanidade, como 
que renovando as oportunidades do amor fraterno, diante dos nossos compromissos com o Tempo.
 Projetam-se anualmente, sobre a Terra os mesmos raios excelsos da Estrela de Belém, clareando a 
estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma, em silêncio, à ascensão de 
todos os recursos para o bem supremo.
 A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da Cristandade.
 Não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz...
 Santas alegrias nos procuram a alma, em todos os campos do idealismo evangélico.
 Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada, entretanto, não podemos 
olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida, cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado 
de muitos companheiros, que desistiram temporariamente da comunhão fraternal.
 É o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor 
que o Mestre nos legou.
 E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas retificando atitudes menos felizes, ou de 
esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os 
demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias.
 É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos 
irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à 
cooperação no progresso, a fim de praticarmos, mais intensivamente, o princípio do “amemo-nos uns aos 
outros”.
 Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida.
 O aniversário de Jesus precede o natalício do Tempo. 
 Com o Mestre, recebemos o Dia do Amor e da Concórdia. 
 Com o tempo, encontramos o Dia da Fraternidade Universal.
 O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade.
 Comecemos oferecendo a Ele cinco minutos de pensamento e atividade e, a breve espaço, nosso 
espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da 
Sabedoria e do Amor.
 Não nos esqueçamos.
 Se Jesus não nascer e crescer, na manjedoura de nossa alma, em vão os Anos Novos se abrirão 
iluminados para nós.   

O NATAL DO CRISTO

   (Tomamos para nosso Editorial, as sábias palavras de Emmanuel, ditadas ao médium Chico Xavier e 
publicadas no livro Fonte de Paz, dada a relevância dos aspectos que ele propõe para nossa reflexão e 
atitude, por ocasião do Natal e do Ano Novo).

PALESTRAS PÚBLICAS – DEZEMBRO 2021 

   
REINÍCIO DAS ATIVIDADES DE ESTUDO 2022 

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO: às 3ª, 4ª, 5ª feiras, das 19h às 21h;
ATENDIMENTO FRATERNO: às 3ª, 4ª, 5ª feiras, das 19h às 21h;
PALESTRAS PÚBLICAS: às 3ª, 4ª, 5ª feiras, das 19h às 21h;
EVANGELIZAÇÃO PARA A INFÂNCIA: ver aulas pelo canal youtube no site da AEEV;
GRUPO DE ESTUDO DOS QUATRO EVANGELHOS – ROUSTAING: às 3ª feiras, das 19:30h a 21h, online;
GRUPO DE ESTUDOS DA MÉDIUNIDADE: às  6ªs feiras, das 20h às 21h, online;  
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR para as famílias cadastradas: no 2º sábado do mês, às 8h;
ASSISTÊNCIA A GESTANTES E ENXOVAL DO BEBÊ - cadastramento: às 3ªs feiras, às14h; 
ASSISTÊNCIA A PRESIDIÁRIOS: às 5ª feiras, às 9 horas;
ASSISTÊNCIA AOS MENORES DO NOVO DEGASE: às 6ª feiras, às 9 horas;
LIVRARIA: às 2ª e 6ª feiras, 14 às 17h, às 3ª, 4ª, 5ª feiras, das 14h às 21h.
SECRETARIA: às 2ª e 6ª feiras, 14 às 17h, às 3ª, 4ª, 5ª feiras, das 14h às 21h

Retornaremos com todas as atividades a partir de janeiro de 2022.

01

 
Quarta

  
A Bênção do Esquecimento do Passado Terezinha Coelho de Carvalho

02 Quinta  Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que Dá a Mão Direita Fabíola Maria Vianna de Souza
07

 
Terça

 
A Depressão e suas Consequências

 
André Luiz de Oliveira

08

 

Quarta

 

Os Caminhos da Vida

 

Vera Lucia de Oliveira Garcia
09

 

Quinta

 

A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade Manoel Coelho de Carvalho
12

 

Domingo

 

A Reforma Intima Através das Parábolas de Jesus Carlos Antônio de S. Coelho
14

 

Terça

 

Jesus e Nós

 

Renata Carísio Pereira Neves
15

 

Quarta

 

A Alvorada de Luz num Mundo de Trevas Lindolfo Ferreira Neves Junior
16 Quinta Jesus, Guia e Modelo da Humanidade Domingos Sávio de Miranda
21 Terça Jesus e a Atualidade Eliane Coelho de C. Baylão
22 Quarta A Difícil Arte de Perdoar Elisabete Fontes
23 Quinta Jesus e Você Alcione Mascarenhas Guedes
25 Sábado O Nascimento de Jesus, o Maior Evento de Todos os 

Tempos
Luiz Carlos de Carvalho

28 Terça Recomeçar com Jesus Cidinéia Lotti
29 Quarta As Leis Morais Regina de Oliveira
30 Quinta O Sofrimento: Aprendizado para o Ser Imortal Roni Ricardo Osório Maia

Data - Dia Hora Atividade de Estudo

 
Orientador

13/02 - domingo 15h30min Escola de Evangelho Emmanuel 

 

Samara
14/02 - 2ª feira 19h30min Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita A definir
15/02 - 3ª feira 19h30min Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita A definir
14/02 - 2ª feira 19h30min Livro dos Espíritos Osmar Adão
15/02 - 3ª feira 15h Obras de Pietro Ubaldi Luiz Carlos
03/03 - 5ª feira 19h30min Obras de André Luiz Leir Gripp
04/03 - 6ª feira 20h Mediunidade Vadinho
08/03 - 3ª feira 19h30mi Os Quatro Evangelhos - Roustaing Vera Garcia
09/03 - 4ª feira 19h30mi Obras de Joana de Ângelis Domingos Sávio
10/03 - 5ª feira 19h30min O Novo Testamento Wagner



REINÍCIO INTEGRAL DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS

  É com imensa alegria que a nossa AEEV retornará, a 
partir do mês de janeiro de 2022, com todas as suas 
atividades presenciais, observando o protocolo 
estabelecido pelas autoridades sanitárias, uma vez que 
todos os trabalhadores já foram imunizados.
 Assim, em janeiro teremos palestras públicas de 

Domingo à Sexta-feira, Atendimento Fraterno e reuniões 
mediúnicas nos dias úteis da semana. A partir de 
fevereiro retornaremos com os Grupos de Estudos, 
ESDE, Evangelização Infantil e Mocidade Espírita.
   É importante registrar que tivemos atividades on-line e 
que as presenc ia is  foram sendo re tornadas 
paulatinamente; primeiro as reuniões mediúnicas uma 
vez na semana, posteriormente as palestras públicas e o 
atendimento fraterno. Já as atividades de assistência 
material nunca foram interrompidas.

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO

 Aproveitamos o pequeno período de redução das 
atividades públicas para obra de manutenção externa e 
interna do prédio. Foram efetuadas: reforma do telhado, 
pintura externa, iluminação da fachada, pintura do hall de 
entrada e da livraria, melhoria nas instalações elétrica e 
hidráulica, além de iniciarmos a substituição das 
lâmpadas incandescentes pelas de led. Tudo foi possível 
com o apoio dos associados e o amparo de Jesus.

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA 
FREDERICO FIGNER

Aconteceu na Galileia – O livro do mês é um 
romance ditado pelo espírito Pedro à médium Cláudia 
Ayres de Almeida e publicado pela Editora EME, de 
Capivari, SP. É uma comovente história passada ao 
tempo em que Jesus esteve entre nós na Terra.
   A obra dá vida e voz a diversos personagens do Novo 
Testamento narrando fatos acontecidos com discípulos e 
seguidores do Mestre. O ponto culminante do livro é o 
episódio da mulher adúltera com a grande lição que nos 
foi passada nesse evento, mostrando que como todos 
somos pecadores, ninguém tem o direito de julgar seu 
semelhante.
   Associe-se ao nosso Clube e receba um livro espírita por 
apenas R$20,00 por mês. A adesão e a retirada dos livros 
podem ser efetuadas na Banca do Livro Espírita situada na 
Rua 33 ou na secretaria da AEEV.

INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS 2022

  A partir deste dia 15 de dezembro estarão abertas as 
inscrições para o ESDE - Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita, cuja aula inaugural será dia 14 de 
fevereiro. Venha estudar as obras da codificação 
Kardequiana de forma sistemática, com duração de 4 
anos!
   As inscrições para os demais cursos estarão abertas a 
partir de 02 de janeiro.
   As aulas da Escola de Evangelho Emmanuel terão início 
no dia 13 de fevereiro.

NOVOS ASSOCIADOS

 A Diretoria aprovou a admissão, como associados 
contribuintes das seguintes irmãs e irmão: Cyntia de O. 
Barros Correa, Sônia Maria Pereira Alves e Edilson Vieira 
Coelho. Rogamos a Jesus que abençôe os novos 
integrantes da família AEEV.
   Convidamos os amigos e frequentadores que ainda não 
se associaram a fazerem parte do nosso quadro de 
Associados. As propostas de admissão estão à disposição 
na Secretaria.

COMEMORAÇÃO DE 
NATAL DE JESUS

   O nascimento de Jesus é o maior evento acontecido na 
Terra, segundo informação de Emmanuel. Este auspicioso 
evento deve ser comemorado por todos os cristãos e a 
nossa Casa promove, por determinação estatutária, em 
homenagem ao Senhor, no dia de seu nascimento, uma 
palestra em que se rememoram as profecias, as 
personalidades envolvidas, as verdades e os mitos 
introduzidos pela tradição cristã destacando a importância 
deste acontecimento em nossas vidas.
 Este ano, excepcionalmente, a palestra será realizada 
no sábado, dia 25/12, às 19h30min. Além disso, em 
homenagem ao Divino Amigo, serão realizadas neste 
mês:
 Dia 11 – Distribuição de Cestas Básicas a 20 famílias 
cadastradas, com palestra e oração gratulatória.
 Dia 23 – Palestra e oração com distribuição de 
mensagens aos irmãos presidiários, na Cadeia Pública de 
Volta Redonda.
  Dia 24 – Visita individual e oração com distribuição de 
mensagens aos menores apreendidos no DEGASE, de 
Volta Redonda.

VOLUNTÁRIOS

  Estamos precisando de voluntários para colaborar na 
venda de livros na Banca de Livros Espíritas da Amaral 
Peixoto. Os interessados podem se apresentar na 
Secretaria da AEEV.
   “Colaborar na divulgação do livro espírita é caridade 
de valor inestimável”.

 Surgem, aqui e ali, aqueles que negam o livre 
arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão 
independente quanto o pássaro no alçapão.
 E, justificando a assertiva, mencionam a 

junção compulsória do espírito ao veículo 
carnal, os constrangimentos da parentela, as 
convenções sociais, as preocupações inces-
santes na preservação da energia corpórea, as 
imposições do trabalho e a obediência natural 
aos regulamentos constituídos para a garantia 
da ordem terrestre, esquecendo-se de que não 
há escola sem disciplina.
 Certamente, todos os patrimônios da civiliza-

ção foram erigidos pelas criaturas que usaram 
a própria liberdade na exaltação do bem, no 
entanto, para fixar as realidades do livre arbítrio 
examinemos o reverso do quadro.
 Reflitamos, ainda que superficialmente, em 
nossos irmãos menos felizes, para recolher-
lhes a dolorosa lição.
 Pensemos no desencanto daqueles que 
amonto-aram moedas, por longo tempo, 
acumulando o suor dos semelhantes, em 
louvor da própria avareza, e sentem a aproxi-
mação da morte, sem migalha de luz que lhes 
mitigue as aflições nas trevas...
 Imaginemos o suplício dos que trocaram 
veneráveis encargos por fantasiosos enganos, 
a despertarem no crepúsculo da existência, 
qual se fossem arremessados, sem perceber a 
secura asfixiante de escabroso deserto...
 Ponderemos a tortura dos que abusaram da 
inteligência, reconhecendo, à margem da 
sepultura, os deprimentes resultados do 
desprezo com que espezinharam a dignidade 
humana...

 Consideremos o martírio dos que desvir-

tuaram a fé religiosa, anulando-se no isola-

mento improdutivo, ao repararem, no término 

da estância terrestre, que apenas disputaram a 

esterilidade do coração.

 Meditemos no remorso dos que se renderam 

à delinquência, hipnotizados pela falsa 

adoração a si mesmos, acordando abatidos e 

segregados no fundo das penitenciárias de 

sofrimento...

 Ninguém pode negar que todos eles, 

imanizados ao cativeiro da angústia, eram 

livres... Conquanto os empeços do aprendizado 

na experiência física eram livres para construir e 

educar, entender e servir.

 Eis porque a Doutrina Espírita fulge, da 

atualidade, diante da mente humana, auxi-

liando-nos a descobrir os Estatutos Divinos, 

funcionando em nós próprios, no foro da 

consciência, a fim de aprendermos que a 

liberdade de fazer o que se quer está condicio-

nada à liberdade de fazer o que se deve.

 Estudemos os princípios da reencarnação, 

na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da 

misericórdia de Deus e perceberemos que 

mesmo encarcerados agora em constringentes 

obrigações, estamos intimamente livres para 

aceitar com respeito e humildade as determina-

ções da vida, edificando o espírito de trabalho e 

compreensão naqueles que nos observam e 

nos rodeiam, marchando, gradativamente, para 

a nossa emancipação integral, desde hoje.

   

Para 
Refletir

Ante o Livre-arbítrio

Pelo Espírito Emmanuel, 
Livro da Esperança, 
psicografia Chico Xavier.


