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DIA

01
02
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06
07
08
09
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14
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29
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31

Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta

02
09
16
23
30

Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta

TEMA
ORADOR
RO/2010
DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA ÀS
19h30min - DOMINGOS ÀS 16h
O/2008da Reforma Íntima
A Necessidade
Lindolfo Ferreira Neves Junior
/08O
2008
Conhece-te
a ti/ Mesmo
Irinéa Gloria Pereira Brígida
Lázaro, Vem para Fora!
Sueli Piassi Machado
O Pensamento é Tudo
Renata Carísio Pereira Neves
A Parábola do Joio e do Trigo
Alanê Fialho de Carvalho Pereira
A Parábola do Bom Samaritano
Domingos Sávio de Miranda
Reflexões sobre os Sinais do Tempos
Eliane Coelho de Carvalho Baylão
Obediência e Resignação
Norma Suely Lima de Oliveira
Bem Aventurados os Misericordiosos
Corydes Francisco Monsores
A Benção do Esquecimento
Elisabete Fontes Domingueti
A Importância do Trabalho na Seara Espírita
Lindolfo Ferreira Neves Junior
A Nova Era
Leir Elmi Gripp Sampaio
Ano Novo – Renovação com Jesus
Regina Célia de Oliveira
A Missão do Espírita no Século XXI
Júlio César Costa
A Lei de Igualdade
Fabíola Maria Vianna de Souza
Desigualdade das Riquezas
Sérgio de Melo Rodrigues
Considerações sobre as Mulheres Médiuns
Francisco Hamilton A. Silva
A Psicologia da Gratidão
Vera Lúcia Stocco
Cristianismo – Segunda Revelação
Cláudia Castelo Branco Fernandes
A Paz Começa em Mim
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
Não se Turbe o Vosso Coração
Alanê Fialho de Carvalho Pereira
Orgulho e Humildade
Elenice Maia Mascarenhas
O Poder da Prece
Leir Elmi Gripp Sampaio
Quais os Rumos para uma Vida Feliz?
Neide de Fátima Pereira Chaves
As Vidas Sucessivas
Luiz Carlos de Carvalho
A Cura do Cego Bartimeu
Terezinha Coelho de Carvalho
O Poder da Fé
Alcione Mascarenhas Guedes
QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h – PALESTRAS Á TARDE
Ano Novo – Renovação com Jesus
Terezinha Peris Rodrigues
A Oração como Instrumento de Amor
Elisabete Fontes Domingueti
Bem Aventurados os Aflitos
Ana Maria Lambert
Nossos Filhos São Espíritos
Maria Aparecida Avellar
Conhece-te a ti Mesmo
Irinéa Glória Pereira Brígida

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

EDITORIAL

Propósitos

JANEIRO

informativo

DATA

O início de cada ano novo reacende nos corações uma nova alvorada de esperanças.
Palpita no ar um generoso anseio de renovação, progresso, alegria e realização; talvez
porque ainda não se esvaíram as doces lembranças do Natal na suave recordação da vida e
da mensagem do Divino Mestre.
É como se todas as energias se revigorassem num ímpeto forte e sublime de viver.
Em todos os tempos da Humanidade recebemos lições para identiﬁcar em nosso âmago os
vícios e também os meios de combatê-los pelo desenvolvimento das virtudes. A verdadeira
origem da classiﬁcação dos principais vícios também chamados de pecados capitais é
imprecisa, mas muitos acreditam que se deu no século IV, no Egito e depois reformulada no
século VI em Roma.
Todo o ensinamento de Jesus exalta a necessidade do aperfeiçoamento moral para nossa
redenção. O apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas (5:16 a 25) reforça o ensino do Cristo
e aﬁrma que a puriﬁcação de nossas almas é condição indispensável para herdarmos o reino
de Deus.
E cumprindo a profecia o Consolador reaﬁrma e esclarece como o homem alcançará a
perfeição moral e dedica todo o capítulo XII (do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec) ao tema,
que é iniciado pelas virtudes e os vícios e ﬁnalizado com a mensagem de Santo Agostinho,
que nos ensina a praticar o “Conhece-te a ti Mesmo”. Também o Evangelho Segundo o
Espiritismo é rico de ensinamentos no capítulo “Sede Perfeitos”,(capitulo XII) no qual o
espírito François-Nicolas-Madeleine explica sobre o combate às enfermidades morais, que
são os vícios, e nos informa que é pelo orgulho que as humanidades se hão perdido e que
pela humildade é que um dia elas serão redimidas.
Aproveitemos essa aurora de graças para redirecionar os nossos passos no rumo do nosso
aperfeiçoamento interior.
Ano novo é nova ocasião de recompor a vida a ﬁm de torná-la mais frutuosa e mais feliz;
para nos libertarmos de velhas viciações, preconceitos, mágoas e ressentimentos, recalques
e inibições para abrirmos as janelas do espírito à luz do Evangelho.
Valorizemos o tempo que renasce no Ano Novo e iniciemos com ele uma vida nova.
Sempre podemos ser melhores. A nossa Casa Espírita disponibiliza várias frentes de
estudo e trabalho, através dos quais podemos extrair forças e conhecimentos que nos
ajudam a vencer diﬁculdades e abrir janelas para o crescimento espiritual.
“A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais
que constitui o homem de bem.”

“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me conveem. Todas as coisas me são lícitas, mas
eu não me deixarei domar por nenhuma.” – Apóstolo Paulo

Adesa ao:

36º CEU – CEERJ - FEB

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DA CASA
PROGRAMAÇÃO CUMPRIDA

NOVO GRUPO DE ESTUDO

Ao iniciarmos mais um ano de atividades a Diretoria
da AEEV, registra sua imensa alegria pelo
cumprimento de toda a programação do ano de 2018,
e manifesta o seu agradecimento a todas as equipes
de trabalhadores, desejando muita paz e progresso
espiritual aos irmãos e irmãs envolvidos nos vários

Será constituído mais um grupo de estudos na nossa
Casa, o décimo segundo. Este sobre as Parábolas de
Jesus.
Este estudo será realizado nos primeiros domingos de
cada mês a partir de 03 de fevereiro no horário de 16h
às 17h30min.
O estudo intitulado: A Reforma Íntima através das
Parábolas de Jesus será ministrado pelo confrade
Carlos Antônio de Souza Coelho, de Belo Horizonte.
Os recursos áudio visuais a serem usados serão
ﬂipchart e Datashow e haverá distribuição gratuita de
apostilas.
A Parábola do Filho Pródigo será a primeira a ser
estudada.
Vamos estudar as parábolas de Jesus!

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER

Os Mistérios do Universo –Teologia Segundo a
Ótica Espírita - O livro do mês é um estudo do ﬁlósofo
e escritor espírita José Naufel sobre o universo, no
qual ele nos esclarece que a teologia espírita nos
desvenda os mistérios do universo, a pluralidade e a
hierarquia dos mundos, a pluralidade das existências,
desfaz o mito do céu e inferno e expõe a verdade
sobre a vida depois da morte. E, o que é mais
importante, nos trás a certeza da justiça Divina e da
bondade de Deus. O livro foi publicado pela Editora
EME, de Capivari - SP.
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.

CONVITE PARA OS NÃO ASSOCIADOS

Convidamos você, frequentador e amigo da nossa
Casa, que ainda não se associou, a fazer parte do
nosso quadro de associados.
As propostas de admissão estão à disposição na
Secretaria. Venha fazer parte da família AEEV!

OBS: No mês de março, excepcionalmente, por causa
do carnaval, o estudo será no dia 10/03/19 (2º Domingo)
As inscrições poderão ser efetuadas na secretaria ou
pelo telefone (24)33424270, das 14h30min às
20h30min, a partir de 02 de janeiro de 2019.
REINÍCIO DAS ATIVIDADES DE ESTUDO 2019

Os Grupos de Estudo iniciarão suas atividades
conforme calendário a seguir:
10/02

16h

Escola de Evangelho Emmanuel

10/02

16h

Mocidade Espírita Paulo de Tarso

11/02 19h30min Estudo Sistematizado da doutrina
Espírita – ESDE – 1ª e 3ª etapas
11/02 19h30min Estudo do Livro dos Espíritos

AULA INAUGURAL DO ESDE

A aula inaugural para os iniciantes de Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita (1ª etapa) quando
serão apresentadas a metodologia do estudo e a
estrutura organizacional da AEEV, será realizada às
19h30min do dia 04 de fevereiro próximo.
As inscrições para os interessados já estão abertas
na Secretaria.
Não perca a oportunidade que a Casa oferece de
estudar as obras de Allan Kardec, pois não é possível
conhecer bem o Espiritismo sem o estudo e a
meditação sobre a Codiﬁcação Kardequiana.

12/02 15h30min Obras Relacionadas a Roustaing
19/02 19h30min Os Quatro Evangelhos de Roustaing
12/02 19h30min Estudo Sistematizado da doutrina
Espírita – ESDE – 1ª e 3ª etapas
13/02 19h30min Série Psicológica de Joanna de
Angelis
13/02 19h30min Obras de André Luiz
14/02 19h30min Obras de André Luiz
15/02

20h

Sirvamos em Paz
"Não estejais inquietos por coisa alguma..." - Paulo.
Filipenses, 4:6
Quase que em toda a parte encontramos pessoas
agoniadas, sem motivo, ou exaustas, sem razão
aparente.
Transitam nos consultórios médicos, recorrem a casas
religiosas, suplicando prodígios, isolam-se na inutilidade,
choram de tédio.
Confessam desconhecer a causa dos males que as
assoberbam; clamam, infundadamente, contra o meio em
que vivem...
É que, via de regra, ao invés de situarem a mente no
caminho natural da evolução, atiram-na aos despenhadeiros da margem.
Que a Terra hospeda multidões de companheiros
endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos...
A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas
à tragédia, certas publicações cultivam o hábito de instilar
a delinquência, conﬂitos explodem insuﬂando a rebeldia
dessa ou daquela camada social, profetas do pessimismo
adiantam escuras previsões...
Isso tudo acontece, isso tudo é inevitável.
Urge, no entanto, não dar, aos acontecimentos
contrários à harmonia da vida, qualquer atenção, além da
necessária.
Basta empregar exageradamente a energia mental,
num escândalo ou num crime, para entrar em relação com
os agentes destrutivos que os provocaram.
Ofereçamos ao repouso restaurativo ou à resistência
ao mal mais tempo que o tempo indispensável e cairemos
na preguiça ou na cólera que nos desgasta as forças.
Se consumimos alimento deteriorado, rumamos para
a doença; se repletamos o cérebro de preocupações
descontroladas, inclinamo-nos, de imediato, ao
desequilíbrio.
Imunizando-nos contra semelhantes desajustes,
exortou-nos o apóstolo Paulo: - "não estejais inquietos por
coisa alguma", como a dizer-nos que compete a nós
outros, os que elegemos Jesus por Mestre, a obrigação de
andar no mundo, ainda conturbado e sofredor, sem gastar
tempo e vida em questões supérﬂuas, prosseguindo,
ﬁrmes, na estrada de entendimento e serviço que o
Senhor nos traçou.

Mediunidade

14/03 19h30min Novo Testamento

(Espírito Emmanuel, livro Palavras de Vida Eterna, psicograﬁa
Chico Xavier)

Vou Parar de Trabalhar no Centro
Um jovem chega para o dirigente de uma Casa
Espírita e diz: - Não irei mais ao Centro trabalhar!
O dirigente então respondeu:
-Mas por quê?
O jovem respondeu? - Ah! Eu vejo a irmã que fala
mal de outra irmã; o irmão que não lê a
codiﬁcação; o grupo de estudo que vive se
desviando do assunto doutrinário; as pessoas que
durante as palestras ﬁcam olhando o celular ou
conversando, entre tantas e tantas outras coisas
erradas que vejo fazerem no Centro.
Disse-lhe o dirigente:- Ok! Mas antes quero que
você me faça um favor: pegue um copo cheio de
água e dê três voltas pelo Centro sem derramar
uma gota de água no chão. Depois disso, você
pode sair do Centro.
E o jovem pensou: muito fácil!
E deu as três voltas conforme o dirigente lhe
pedira.
Quando terminou disse: - Pronto.
E o dirigente respondeu: - Quando você estava
dando as voltas, você viu a irmã falar mal da
outra?
O jovem: - Não.
Você viu as pessoas reclamarem uma das
outras?
O jovem: - Não.
Você viu alguém olhando o celular?
O jovem: - Não.
Sabe por quê? - Você estava focado no copo
para não derrubar a água.
O mesmo é na nossa vida. Quando o nosso foco
for apenas Jesus e a Caridade, não teremos
tempo de ver os erros das pessoas.
Quem sai da Doutrina por causa de pessoas,
nunca entrou por causa de Jesus.
(Fonte: www.seareiros.org.br)

