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Com essa edição retornamos com o nosso informativo, após 16 meses 
de interrupção, motivada pela pandemia da COVID-19.
O retorno acontece exatamente no mês em que a nossa AEEV 
completa 76 anos de fundação. Este mês é tradicionalmente 
considerado por nós como o mês da GRATIDÃO, que, como sabemos 
“é o reconhecimento por uma dádiva ou favor recebido”. A família AEEV 
sabe das dádivas que cada um de seus membros tem recebido!
Nossa gratidão se manifesta:
A Jesus, nosso Divino Mestre, por permitir a construção da AEEV aqui 
em Volta Redonda;
A Francisco de Paula Victor, o Padre Victor de Três Pontas e sua equipe 

de trabalhadores espirituais, que inspiraram os pioneiros a fundarem a 1ª instituição espírita de 
Volta Redonda, e que vem nos assistindo até os dias de hoje;
Aos fundadores, cujos nomes não podemos esquecer: Afonso Pereira da Silva, Bráulio Pires 
Baptista, Elpídio Nicolau de Lima, Geraldo Urzedo, Honório Guilherme de Souza, João Gomes de 
Miranda, Natalino Nunes Vieira, Oswaldino Gamboa, Sebastião Pereira de Assumpção, Wagner 
Dias Barbosa e Yaro de Castro, que recebendo a inspiração do alto, fundaram a nossa Casa;
Aos membros das Diretorias anteriores, associados e colaboradores, cujos nomes estão 
registrados no mundo espiritual, que edificaram e expandiram o prédio atual e mantiveram a Casa 
em funcionamento nestes 76 anos, divulgando o Evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita e 
atendendo aos necessitados do corpo e da alma, encarnados e desencarnados.
Gratidão aos atuais trabalhadores, associados e amigos que se dedicam à nossa instituição com 
seus esforços nos vários setores de atividades ou colaboram financeiramente nas campanhas a 
exemplo da recém-encerrada, numa época tão difícil como a que vivemos, enquanto muitos se 
recolheram.
Que Deus, Nosso Pai, recompense e abençoe a todos os envolvidos!

Gratidão

A Doutrina Espírita ensina que a felicidade humana está na razão direta do cumprimento da Lei de Deus, 
Lei Natural ou Lei da Natureza, que “é eterna e imutável como o próprio Deus”.  – Allan Kardec, LE, Q. 615

Devido à COVID-19 estão funcionando as seguintes atividades:

Francisco de Paula Victor, mentor espiritual da AEEV

  
03 Terça As Provas e as Expiações André Luiz de Oliveira

 

04 Quarta A Gratidão – Fator de Evolução Terezinha Coelho de Carvalho

 

05 Quinta As Obsessões Espirituais Regina Oliveira

 

10 Terça O Óbolo da Viúva Ana Maria Lambert

 

11 Quarta A Lei de Causa e Efeito Vera Lúcia de Oliveira Garcia

 

12 Quinta A Terapêutica da Oração Alcione Mascarenhas Guedes
17 Terça Pensamento e Vida Renata Carísio Pereira Neves

 

18 Quarta A Parábola do Rico Insensato Thaís Rosane de Souza

 

19 Quinta Jesus, a Luz do Mundo Carlos Antônio de Souza Coelho

 

24 Terça Bezerra de Menezes – Um Apóstolo do Cristo Eliane Coelho de Carvalho Baylão

 

25 Quarta Bem Aventurados os que Têm Puro o Coração Elenice Maia Mascarenhas

 

26 Quinta Causas das Aflições Maria de Fátima Baliza Maia

 

31 Terça Cristianismo - A Segunda Revelação Cláudia Castelo Branco Fernandes

01 Quarta Um Olhar Espírita sobre o Suicídio Terezinha Coelho de Carvalho
02 Quinta Analisar com a Luz do Bem Lindolfo Ferreira Neves Junior
07 Terça Reflexões sobre a Fé Marlene de Melo Xavier
08 Quarta O Evangelho no Lar e no Coração Vera Lúcia de Oliveira Garcia
09 Quinta O Joio e o Trigo Crescem Juntos Fabíola Maria Vianna de Souza
12 Domingo A Reforma Intima através das Parábolas de Jesus Carlos Antônio de Souza Coelho
14 Terça O Homem de Bem André Luiz de Oliveira
15 Quarta Há Muitas Moradas na Casa de meu Pai Henrique Amaral Reis
16 Quinta O Aqui e o Agora na Visão Espírita Domingos Sávio de Miranda
21 Terça Buscai e Achareis Eliane Coelho de Carvalho Baylão
22 Quarta A Lei de Justiça, Amor e Caridade Elisabete Fontes
23 Quinta Mortes Prematuras Alanê Fialho de Carvalho Pereira
28 Terça Olhos de Ver e Ouvidos de Ouvir Cidinéia Lotti
29 Quarta Francisco de Paula Victor – Um Missionário do Cristo

PALESTRAS PÚBLICAS – AGOSTO 2021 

PALESTRAS PÚBLICAS – SETEMBRO 2021 

Luiz Carlos de Carvalho
30 Quinta Eu Vim para que Todos Tenham Vida Roni Ricardo Osório Maia



Temos excelentes notícias que 
devem ser registradas:

 PALESTRAS PRESENCIAIS
A AEEV, desde que o poder público permitiu, a partir de 
junho do ano passado, se manteve aberta com duas 
palestras semanais, obedecendo aos protocolos 
estabelecidos e a contar de novembro passou a acolher 
os irmãos necessitados de atendimento fraterno.
A partir deste mês de agosto passaremos a ter três 
palestras presenciais sendo às 3ª, 4ª e 5ª feiras, 
conforme programação da última página, todas com 
atendimento fraterno e passes coletivos.

E no dia 12 de setembro – domingo, reiniciaremos os 
estudos sobre As Parábolas de Jesus, ministrados pelo 
professor Carlos Antônio de Souza Coelho, de Belo 
Horizonte, estudos que estavam suspensos desde 
8/3/20 por causa da pandemia. Esses estudos serão 
realizados no segundo domingo dos próximos meses, a 
saber: 10/10, 14/11 e 12/12.

 ANIVERSÁRIO DA AEEV
A palestra comemorativa aos 76 anos de fundação será 
realizada de forma presencial, no dia 19 de agosto de 
2021, às 19h30min. O orador convidado é Carlos Antônio 
de Souza Coelho que abordará o tema “Jesus, a Luz do 
Mundo”. Este evento será transmitido ao vivo através do 
Facebook e poderá ser acessado posteriormente 
através do site  www.aeev.org 

 CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA
 FREDERICO FIGNER

VINDE A MIM O livro do mês de agosto é 

uma coletânea de ensinamentos oriundos das mais altas 
esferas espirituais como “Pedras Preciosas”, refletindo a 
luz que nos ilumina e encanta, e garimpadas pelo orador 
e escritor espírita, amigo de nossa Casa, Julio 
Damasceno, nas obras da Codificação Espírita e em Os 
Quatro Evangelhos, afim de que meditemos e as 
coloquemos no escrínio de nossas almas. É o primeiro 
livro editado pela editora IBBIS, de Brasília – DF.
Associe-se ao nosso clube e receba um livro espírita por 
apenas R$20,00 ao mês. A adesão e a retirada dos livros 
podem ser feitas na banca do livro espírita situada na rua 
33, na Vila Santa Cecília, ou na secretaria da AEEV.

NOTA: A banca de livros espíritas localizada na 
Avenida Amaral Peixoto está temporariamente 
fechada por conta da pandemia.   

Reforma do telhado e 
Revitalização das 
paredes externas 

do prédio

Há tempos a Diretoria planejava a pintura do 
prédio e a reforma do telhado da AEEV, cuja 
cumeeira de 21 metros de extensão, feita de 
folhas zincadas, estava severamente oxidada, 
permitindo assim vazamentos de água quando 
chuvas com ventos fortes aconteciam.
A queda de um pedaço do emboço sobre o para-
brisa de um carro estacionado na oficina do 
vizinho nos mostrou a possibilidade de um 
acidente atingir um frequentador da casa ou um 
trabalhador, fato que provocou uma inspeção 
detalhada. E assim foi identificada a necessidade 
urgente de: trocarmos a cumeeira de chapa 
zincada por uma passarela de chapa de aço 
xadrez, com guarda corpo; instalação de rufus 
sob a passarela para evitar entrada de água da 
chuva, e por fim, a recuperação e pintura das 
paredes laterais.
O custo dessa obra foi estimado em R$30.000,00 
sendo desse valor R$20.000,00 para o telhado e 
R$10.000,00 para a pintura das laterais. Para 
obtenção dos recursos foi aberta uma campanha, 
coordenada por uma Conselheira da Casa, 
através de um grupo no aplicativo WhatsApp  
composto pelos associados da AEEV. Neste 
grupo foi inserido um folder elaborado por um 
publicitário amigo, informando a meta, a conta 
para depósito, que poderia ser efetuado por PIX, 
transferência bancária ou diretamente na 
secretária da AEEV. No caso de depósito ou 
transferência, o comprovante deveria ser 
encaminhado ao WhatsApp do Presidente, que 
ficou encarregado do controle das receitas e 
despesas e manter  os nomes dos(as) 
doadores(as)  e os valores respectivamente 
doados em caráter confidencial, aplicando a 
máxima “não saiba  a mão esquerda o que faz a 
direita”.
A campanha foi aberta às 23h do dia 3 de janeiro 

de 2021 e, para nossa surpresa e alegria, 4 
minutos após a abertura já chegava o primeiro 
comprovante de doação.
Três diretores ficaram envolvidos diretamente na 
obra, sendo um deles em tempo integral.

Os doadores seriam informados: do andamento 
da obra através de fotos, dos valores arrecada-
dos e aplicados, bem como encaminhada cópia 
do recibo de cada doação, o que realmente 
ocorreu.
No dia 15 de janeiro, para efetuarmos a primeira 
“fase” na reforma do telhado, foi contratada uma 
firma especializada que iniciou o trabalho dia 20 
de janeiro, encerrando o mesmo no dia 26 do 
mesmo mês, ao custo total de R$20.105,00. A 
seguir fotos referentes ao telhado antes e depois 
da reforma.

Passamos assim para a segunda fase da obra, 
quando tivemos que esperar passar a estação de 
chuvas. Enquanto isso, entramos em contato 
com vários profissionais e confirmamos a 
necessidade de reparar e pintar todas as paredes 
externas do prédio e não só as laterais. 
Observou-se ainda a impossibilidade de 
montarmos andaimes, obrigando a contratação 
de profissional que utilizasse a cadeira suspensa. 
Por indicação de uma arquiteta associada, 
contratamos uma firma de Barra Mansa que 
atendia os requisitos necessários e tendo em 
vista o acréscimo no escopo inicial, o orçamento 
total da obra subiu para R$51.000,00. No entanto 
o serviço só poderia ser iniciado no dia 15 de abril, 
ou seja, 80 dias após o término da primeira fase.

Aproveitou-se esse intervalo para incentivarmos 
a campanha de arrecadação de fundos, onde os 
amigos associados e não associados, de outros 
estados e até mesmo do exterior participaram, 
muitos deles contribuindo mais de uma vez. A 
arrecadação atingiu a elevada quantia de 
R$51.400,00; superando a meta estabelecida em 
R$ 400,00.
A obra foi encerrada no dia 30 de junho, com a 
pintura de um novo letreiro na fachada.
O custo total da obra ficou em R$53.029,25; uma 
vez que só foram utilizados materiais de 1ª 
qualidade. Foi uma experiência gratificante e 
ficou demonstrado o carinho dos irmãos para com 
a Casa de Francisco de Paula Victor.
A todos os envolvidos incluindo os benfeitores 
espirituais que nos incentivaram e protegeram, a 
nossa imensa gratidão.
Evitamos citar nomes, pois sabemos que: “Na 
Seara do Cristo não importa o artífice, mas sim o 
serviço feito“.
Assim ficou a obra finalizada.


