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DATA DIA T E M A ORADOR  
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A Infância Terrena

A Reencarnação - Esquecimento do Passado

Reflexões sobre a Paciência

O Trabalho – Fator de Evolução

Terezinha Peris Rodrigues

Terezinha Coelho de Carvalho

Ana Maria Lambert

Maria Aparecia Avelar

“Quem pudesse acompanhar um mundo em suas várias fases, desde o momento em 
que se aglomeraram os primeiros átomos que o constituíram, vê-lo-ia percorrer uma 

escala progressiva em graus insensíveis para cada geração.” Santo Agostinho

O Espiritismo é uma doutrina espiritualista que nos ensina a ter esperança na vida e 
nos orienta sobre essa questão. Não há porque desesperar! Mas, sim fortalecer a Fé 
com base na razão e no conhecimento das leis naturais e divinas. 

   No entanto, é preciso nos lembremos que o planeta em que vivemos é um mundo de 
provas e expiações, e que, se aqui estamos, é sinal de nossa evolução moral 
comprometidos com a recomposição dos enganos do passado. Assim é que, a 
despeito de tantos sofrimentos que às vezes muitos não compreendem, uma luz 
maior se impõe acima de todos nós: é a lei do progresso, inflexível, da qual ninguém 
pode fugir indefinidamente! Portanto, esse estado de confusão em nossos dias é 
passageiro, é transitório. É o mal necessário em tempos de colheita!

   Façamos também a nossa parte sintonizando no Bem e na Fraternidade.  Você já 
notou que o céu tem mais estrelas exatamente quando a noite é mais escura?  

   Estamos diante do nascimento de um mundo novo que está surgindo dos 
escombros do velho mundo. Uma alvorada sublime estará rompendo o negrume das 
trevas atuais e o Evangelho de Jesus será o divino Código Moral a reger com 
segurança todos os hábitos e costumes dos povos e das nações. Então o homem 
regenerado nele será feliz porque reinará a Lei de Deus. Por todos os lados, a 
despeito de todas as crises e dificuldades, de todas as fraquezas e de nossas 
imperfeições, miríades de trabalhos estão sendo feitos pelos benfeitores espirituais, 
em favor da melhoria material, moral e espiritual de toda a Humanidade. Por isso, 
tenhamos Esperança! Tenhamos Fé!

   O século XXI iniciou-se com uma importante herança tecnológica que nos assegura 
um sistema de comunicação que, se por um lado apresenta os benefícios da 
informação quase instantânea em todos os pontos do globo, por outro lado traz os 
efeitos negativos das notícias que retratam a guerra, a fome, as crises econômicas e 
sociais, os desastres naturais, a insegurança da sociedade diante dos violentos 
atentados contra a pessoa humana, a poluição ambiental, o sensualismo dissolvente 
da moral e da família, os desvios de ordem política, enfim, são muitas as diferentes 
realidades que amedrontam as pessoas ante a perspectiva futura, gerando a 
desesperança, o desencanto e o desânimo nas almas.

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 
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: 2ªs feiras, 10h 
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

 A Importância do Passe Espírita

As Causas Espirituais das Doenças

Sofrimento e Livre Arbítrio

A Lei de Causa e Efeito
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A Cada um Segundo as suas Obras

O Consolador Prometido

A Mediunidade com Jesus
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A Distinção entre o Bem e o Mal

Não se Pode Servir a Deus e a Mamon

O Dever

A Porta Estreita

O Óbolo da Viúva

O Progresso dos Espíritos

A Família à Luz do Espiritismo

O Arrependimento, a Expiação e a Reparação

Jesus a Porta – Kardec a Chave

Colhemos o que Semeamos

Considerações sobre a Obsessão

Parábola do Grão de Mostarda

O Retorno à Vida Corporal

Francisco de Paula Victor – O Missionário de Jesus



PARA REFLETIR  NOTÍCIAS  DA  CASA

Altar ÍntimoEm Peregrinação

   Todavia, é imprescindível crescer para a vida 
maior. 

   A finalidade máxima dos templos de pedra é a 
de despertarmos a consciência. 

   Realmente, toda movimentação nesse sentido 
é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o 
erro comum de esquecer os famintos da estrada, 
em favor das suntuosidades do culto, porque o 
amor e a gratidão ao Poder Celeste, mesmo 
quando mal conduzidos, merecem veneração. 

    Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas 
oferendas e sacrifícios em quotas abençoadas de 
amor ao próximo, adorando-o, através do altar do 
coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe 
realizar.

    De ouro, de mármore, de madeira, de barro, 
recamados de perfumes, preciosidades e flores, 
erguemos santuários e convocamos o concurso 
da arte para os retoques de iluminação artificial e 
beleza exterior. 

“Temos um altar.”  
Paulo (Hebreus, 13:10) 

        Até agora, construímos altares em toda 
parte, reverenciando o Mestre e Senhor. 

   Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-
nos em atitude de prece e procuramos a 
inspiração divina. 

   O próprio Mestre nos advertiu, junto à 
Samaritana, que tempos viriam em que o Pai 
seria adorado em espírito e verdade.
   E Paulo acrescenta que temos um altar. 

   O cristão acordado, porém, caminha oficiando 
como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor 
perante o ódio, a paz diante da discórdia, a 
serenidade à frente da perturbação, o bem à vista 
do mal. 
   Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe 
consagrar ao Divino Poder e à Celeste Bondade. 
   Comparecer, ante os altares de pedra, de alma 
cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo 
que lançar um cofre impermeável de trevas à 
plena claridade solar. Se as ondas luminosas 
continuam sendo ondas luminosas, as sombras 
não se alteram igualmente. 

(Espírito Emmanuel, livro Fonte Viva, psicografia 

Chico Xavier).

 

“Porque não temos aqui cidade permanente,

mas buscamos a futura.”  

Paulo (Hebreus, 13:14)  

  

  Risível é o instinto de apropriação 
indébita que assinala a maioria dos 
homens. 

   Se a criatura permanece na abastança 
material, apenas excursiona em aposentos 
mais confortáveis. 

   Se apresenta notável figuração física, 
somente enverga efêmera vestidura de 
aspecto mais agradável, através de curto 
tempo, na jornada empreendida. 
   Se exibe traços menos belos ou caracteri-
zados de evidentes imperfeições, vale-se 
de indumentária tão passageira quanto a 
mais linda roupagem do próximo, na 
peregrinação em curso. 

   Se não estás cego, pois, para as leis da 
vida, se já despertaste para o entendimento 
superior, examina, a tempo, onde te 
deixará, provisoriamente, o comboio da 
experiência humana, nas súbitas paradas 
da morte.

   Não será a Terra comparável a grande 
carro cósmico, onde se encontra o espírito 
em viagem educativa? 

   Se respira na pobreza, viaja igualmente 
com vistas ao mesmo destino, apesar da 
condição de segunda classe transitória. 

   Todos os patrimônios materiais a que se 
atira ávido de possuir se desgastam e 
transformam.           Nos bens que incorpo-
ra ao seu nome, até o corpo que julga 
exclusivamente seu, ocorrem modificações 
cada dia, impelindo-o a renovar-se e 
melhorar-se para a eternidade. 

   Por mais que o impulso de propriedade 
ateie fogueiras de perturbações e discórdi-
as, na maquinaria do mundo, a realidade é 
que homem algum possui no chão do 
Planeta domicílio permanente. 

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

QUADRO DE ASSOCIADOS

   Que Jesus abençoe a todos que participaram de tão 
significativo evento! 

Transcorreram com sucesso as quatro palestras 
comemorativas aos 73º aniversário da nossa Casa. Os 
oradores Gilberto Cardoso, Domingos Sávio, Eduardo 
Guimarães e Carlos Campetti nos trouxeram informações e 
análise, sobre vários aspectos da Doutrina Espírita, 
esclarecendo e deleitando o público com a beleza e a 
profundidade das exposições.

   Venham fazer parte da família AEEV!

Convidamos os amigos e frequentadores que ainda não se 
associaram a fazerem parte do quadro de colaboradores. As 
propostas de admissão estão à disposição na Secretaria.

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNERCLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

O Melhor é Viver – O livro do mês é o mais recente trabalho 
do consagrado orador e escritor espírita Richard Simonetti, 
de Bauru, SP e editado pela CEAC Editora, da mesma 
cidade.

   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.

   O livro narra o trabalho de um grupo mediúnico que sob 
orientação espiritual desenvolve ações socorristas em favor 
de pessoas que cogitam desertar da existência. Dramas 
pungentes, experiências edificantes, ações salvadoras e 
t e s t e m u n h o s  c o m o v e n t e s  s u c e d e m - s e  n e s s e 
surpreendente painel a enfatizar: Jamais desistir de viver!
   Apesar das incontáveis provas da sobrevivência da alma, 
após a morte do corpo físico, como nos demonstra a ciência 
espírita desde a publicação de O Livro dos Espíritos, por 
Allan Kardec, bem como perfeita identidade de informações 
transmitidas através de milhares de médiuns que não se 
conhecem, de que A Morte não Existe e de relatos de irmãos 
que se suicidaram declarando que o sofrimento do suicida é 
1000 vezes maior do que o da Terra, ainda há cerca de 900 
mil de suicídios por ano no mundo.   Este livro nos esclarece 
e nos fortalece para que essa funesta idéia de suicídio 
jamais ganhe corpo em nossas mentes.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

- Maria, portanto, devera ter estado doente, como qualquer 
outra mulher, durante um certo tempo. Ninguém disse uma só 
palavra a tal respeito. Ao contrário, logo na manhã seguinte 
recebeu os pastores, aos quais o anjo ou Espírito enviado se 
manifestara, e lhes apresentou o menino.

- Avisada pelo anjo de que teria, aos olhos dos homens, um filho 
de essência diversa da sua, diversa da essência humana do 
vosso planeta, obedece e desempenha com fé, submissão e 
amor a tarefa que aceitara.

(Para melhor compreensão desses apontamentos feitos a 
partir do estudo do Evangelho, leia também as demais 
publicações feitas nos boletins anteriores) 
- Notai que os acontecimentos se encadeiam de tal sorte que 
Maria se vê privada de quaisquer socorros humanos, sendo o 
rebanho encurralado no estábulo a sua única companhia 
naquele momento em que, achando-se só, ela tem que 
acreditar num parto real; 
- Notai que sob a influência magneto-espírita, os fatos se 
passam para efetivar a ilusão sobre esse ponto; em que, 
finalmente, se verifica o aparecimento de Jesus sob o aspecto 
de uma criancinha que ela recebe.
- Notai ainda que, nenhum historiador de Jesus fala do trabalho 
do parto de Maria, nem das conseqüências que pudera 
ocasionar.
- Os “espíritos fortes” farão sentir que “sendo a Judeia um país 
quente, as mulheres eram aí morenas e vigorosas e que assim 
as condições mórbidas, do ponto de vista das conseqüências 
do parto, deviam ser quase nulas”.
- Efetivamente, em certas latitudes, a mulher se encontra, 
senão livre, ao menos aliviada de uma parte de seus 
sofrimentos. Mas, Jerusalém, Nazaré, Belém de Judá não se 
acham em condições idênticas às das margens do Ganges, tão 
amiúde citadas em casos semelhantes.

- Maria era um Espírito muito puro tendo por missão prestar-se 
à obra que se havia de realizar e não procurava, como o fazeis, 
compreender o mecanismo dos atos ocultos.

- Que os que sem cessar, controvertem não digam que foi, ou 
que teria sido uma fantasmagoria, um embuste.  

- Avisada pelo anjo de que não seria mais que um instrumento, 
recebeu, como obra do Espírito Santo e sem inquirir da 
natureza da solução do problema, o filho, que acreditou ser o 
fruto das suas entranhas e do qual tinha que se encarregar aos 
olhos dos homens.

APRENDIZADO DO EVANGELHO (58)

Carne Assada – Nhoque

Arroz e Tutu

beneficente, cuja renda

assistenciais da Casa. Participe!

Convites na Secretaria por apenas R$17,00.
Adquira seu convite com antecedência, 

delicioso almoço entre amigos.
Esta é uma atividade 

 é aplicada nas obras 

não corra o risco de perder este

02/09 - Domingo das 12h às 13h30min

Cardápio:


