PALESTRAS PÚBLICAS – MAIO 2019
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Regina Célia de Oliveira
Emigrações e Imigrações dos Espíritos
Suely Piassi Machado
O Autismo na Visão Espírita
Sérgio de Melo Rodrigues
Arrependimento, Expiação e Reparação.
Carlos Antônio da Silva Coelho
A Reforma Íntima através das Parábolas de Jesus
Domingos Sávio de Miranda
As Redes Sociais e o Espiritismo
Lindolfo Ferreira Neves Junior
Considerações sobre o Dom da Cura
Norma Suely Lima de Oliveira
Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que Dê a Direita
Corydes Francisco Monsores
O Valor Terapêutico do Trabalho
Elisabete Fontes Domingueti
O Mandamento Maior
Lindolfo Ferreira Neves Junior
O Amor Maternal e o Filial
Leir Elmi Gripp Sampaio
A Justiça da Reencarnação
Eliane Coelho de Carvalho Baylão
Não Vim Trazer a Paz, mas Sim a Espada.
Júlio César Costa
A Ação Magnética da Prece
Ricardo A. Rosa de Souza
O Porquê do Sofrimento em Nossas Vidas?
Marlene de Melo Xavier
A Lei de Igualdade
Flávio Itaboray
A Caridade para com os Criminosos
Vera Lúcia Stocco
Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
Terezinha Coelho de Carvalho
Os Benefícios da Paciência
Vera Lúcia de Oliveira Garcia
O Conhecimento do Futuro
Alanê Fialho de Carvalho Pereira
O Paralítico de Cafarnaum
Elenice Maia Mascarenhas
O Problema da Insatisfação
Ana Maria Lambert
Em Busca do Amor do Cristo
Neide de Fátima Pereira Chaves
Não Vim Julgar o Mundo
Cláudia Castelo Branco Fernandes
Objetivo da Reencarnação
Irinéa da Gloria Pereira Brígida
A Questão Ambiental e o Espiritismo
Alcione Mascarenhas Guedes
Conhece-te a Ti Mesmo
Influência dos Ensinamentos Espíritas em nossas Vidas Francisco Hamilton A. da Silva
QUARTAS-FEIRAS ÀS 15h - PALESTRAS À TARDE
A Vida no Mundo Espiritual
Terezinha Peris Rodrigues
Ana Maria Lambert
A Justiça da Reencarnação
Fabíola Maria Vianna de Souza
A Mulher Samaritana
Silvane Maria de Oliveira
Desperta e Seja Feliz
Dai Gratuitamente o que Gratuitamente Recebeste Terezinha Coelho de Carvalho

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO: 2ª a 6ª feiras, 19h; 4ªs feiras, 14h30min; domingos, 15h30min
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, 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 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: 4ªs feiras, 14h
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

EDITORIAL

Literatura Infantojuvenil Espírita
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Em todas as épocas a contação de histórias sempre teve seu lugar reservado entre crianças,
jovens, pais, avós e professores. Esse era um hábito sadio de reprodução oral de textos ou de
produção do imaginário, que trazia grande contribuição à formação intelectual e emocional dos
participantes, costume esse quase extinto hoje em dia, no ambiente familiar, infelizmente, apesar
de continuar sendo importante forma de união e harmonia do lar. Foi através desse meio que muitos
de nós tomamos conhecimento de grandes obras e destacados autores em vários campos do
conhecimento humano.
Eliseu Rigonatti, autor de várias obras de evangelização espírita, nos relata a sua experiência de
aprendizado no prefácio do seu livro O Evangelho da Meninada – Uma História de Jesus, editora
Pensamento. O livro traz em si os 107 episódios da vida do Mestre, registrados por Mateus,
Marcos, Lucas e João na Boa Nova, em forma de narrativa, em linguagem compacta e corrente
como a usada pelos contadores de histórias. No mesmo estilo, de fácil leitura para os infantos é o
livro Síntese do Novo Testamento, por Mínimus, pseudônimo do Dr. Wantuil de Freitas, expresidente da Federação Espírita Brasileira. Atualmente há vasta lista de obras e autores
encarnados e desencarnados na literatura infantojuvenil espírita que abordam os conteúdos da
doutrina espírita cujo repertório enriquece e abre a mente para novas descobertas e possibilidades.
Estudar a Doutrina Espírita é de fundamental importância para as crianças, os adolescentes e os
jovens, desde a idade em que se inicia a escolarização infantil, porque ela oferece a eles as
melhores opções para seu processo evolutivo durante a vida. Na juventude o incentivo deve partir
dos pais e responsáveis, pois este é um fator muito importante para que os jovens criem o hábito
pela leitura desde cedo.
A literatura espírita dispõe de diversas obras que falam diretamente para o público infantojuvenil.
De uma forma didática e divertida é possível aprender as lições e ensinamentos deixadas pelos
espíritos e as valiosas lições de Jesus. Também podem conhecer diversos espíritos autores por
meio de suas estórias, fábulas, contos e poemas que falam de suas experiências de vida e após
vida.
Os autores mais modernos na divulgação desses conteúdos educativos e evangelizadores em
formatos de gibis, revistas e livros interativos até opções digitais como os eBooks da Kindlle são: o
designer gráﬁco peruano Luiz Hu Rivas, nascido em Arequipa mas residente no Brasil há 17 anos e
o cartunista brasileiro Mauricio Araújo de Sousa criador da Turma da Mônica.
Quanta melhoria e quantas opções! Faça sua parte. Conte histórias e incentive a leitura espírita!
“Cada menino e moço no mundo é um plano da Sabedoria Divinha para serviço à
Humanidade, e todo menino e moço transviado é um plano da Sabedoria Divina
que a Humanidade corrompeu ou deslustrou.” - Emmanuel

Adesa ao:

36º CEU – CEERJ - FEB

PARA REFLETIR

NOTÍCIAS DA CASA
CONSELHO DELIBERATIVO

APRENDIZADO DO EVANGELHO (61)

O Conselho Deliberativo da AEEV em sua reunião de
22/03 elegeu, por unanimidade, para presidi-lo e secretariálo com mandato até março de 2025, as seguintes
conselheiras:
Presidente – Terezinha Coelho de Carvalho
Secretária – Maria Aparecida da Silva Avellar
Informamos ainda que com a eleição do conselheiro
efetivo Nadir Lucas de Campos Ávila para a Diretoria
Executiva, foi convocado para substituí-lo o conselheiro
suplente Sérgio de Melo Rodrigues.

- Que os que têm ouvidos para ouvir, ouçam; que cheios de
orgulho, mas ignorantes das leis universais, das leis naturais e
imutáveis estabelecidas por Deus, do que diz respeito aos
ﬂuidos, suas propriedades, seus efeitos, suas combinações,
transformações e apropriações, acordemente com aquelas
leis, para a produção dos seres por encarnação ou
incorporação nos planetas, tanto materiais como ﬂuídicos, que
povoam os universos na imensidade – os homens não neguem
o que não podem ainda compreender, nem explicar.
- Sim, a gravidez de Maria foi apenas aparente e ﬂuídica como
obra do Espírito-Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor
prepostos a essa obra, os quais operaram por meio do
magnetismo espiritual.
- Sim, o aparecimento de Jesus, efetuado, conforme à vontade
de Deus (era preciso que fosse assim, de acordo com o estado
das inteligências, para ser admitido), sob as aparências do
parto em Maria virgem e por uma operação do Espírito-Santo,
foi, como obra deste, isto é, dos Espíritos do Senhor, e sob o
véu de um “nascimento” apenas aparente, uma manifestação
espírita tangível, igual às que se produzem em todas as
épocas e ainda hoje podeis observar.
- A única diferença a notar-se entre aquela e estas
manifestações é que, ali, o perispírito, muito humanizado pela
ação da vontade poderosa do Mestre sobre os ﬂuidos que vos
cercam, era, com todas as aparências da vida humana, apto a
conservar a longa tangibilidade, que existia ou cessava ao
arbítrio da mesma poderosa vontade, conforme o exigiam os
tempos, os períodos, as necessidades e os atos da sua missão
terrena.
- Reservado estava à nova revelação dizer-vos aquilo que a
humanidade ainda não podia entender quando o Cristo desceu
à Terra, mas que veladamente se encontrava nas palavras
com que o anjo fêz a anunciação a Maria e, em sonho, advertiu
a José.
- Estava-lhes reservado levantar o véu quando fossem
chegados os tempos; colocar no lugar da letra, que agora
mata, pois que já produziu seus frutos, o espírito que viviﬁca;
explicar o erro que a letra e a ignorância dos séculos haviam de
engendrar e engendraram e que se manteve até aos vossos
dias; ensinar-vos a verdade que o progresso das inteligências
já vos permite receber e guardar.
- Não, Jesus não tomou um corpo material humano no seio de
uma virgem, com derrogação das leis naturais e imutáveis que
regulam a reprodução no vosso planeta e nos outros mundos
materiais.
- A vontade imutável de Deus jamais derroga as leis da
natureza, que Ele próprio formulou desde toda a eternidade.
- Aﬁrmar o contrário fora inquinar de falsidade e de impostura o
que a estes disse o anjo, fora blasfemar o próprio Deus,
rejeitando, por mentirosa, a palavras de seu enviado.

55ª SEMANA ESPÍRITA DE VOLTA REDONDA
A nossa Casa teve a alegria de participar da
Semana Espírita, cedendo o salão no último dia 25 de abril
para palestra do confrade João Luiz do Nascimento, de
Cachoeira Paulista – SP. A palestra foi muito concorrida
com orador abordando, com a segurança de sempre, o tema
Os Desaﬁos da Família na Atualidade.
Parabéns ao 36º CEU e a todos os participantes.
CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA FREDERICO FIGNER
Casulo de Segredos – O livro do mês é um
romance de 432 páginas ditado pelo espírito Adamus à
médium Elisa Galvão e editado pela Inﬁnda Editora, de
Catanduva, São Paulo. O livro narra uma história de vários
espíritos reencarnados na França do século XVIII,
envolvidos em casamentos, traições, batalhas e amizades
ﬁéis. Mostra que através da reencarnação a vida reajusta e
ensina a todos.
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.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

05/05 - Domingo das 12h às 13h30min
Cardápio:
Escondidinho de carne seca - Salada de Legumes
Arroz Branco - Tutu
Convite: R$18,00
Adquira seu convite com
antecedência.
Não corra o risco de perder esse
delicioso almoço entre amigos.
COLABORE!
ATENÇÃO: No dia 02/06/19,
teremos uma deliciosa Feijoada.

Os Amados
Mas de vós, ó amados,
speramos coisas melhores.
Paulo (Hb, 6:9.)

Comenta-se com amargura o progresso
aparente dos ímpios.
Admira-se o crente da boa posição dos
homens que desconhecem o escrúpulo,
muita vez altamente colocados na esfera
ﬁnanceira.
Muitos perguntam: “Onde está o Senhor
que lhes não viu os processos escusos?”
A interrogação, no entanto, evidencia mais
ignorância que sensatez. Onde a ﬁnalidade
do tesouro amoedado do homem perverso?
Ainda que experimentasse na Terra inalterável saúde de cem anos, seria compelido a
abandonar o patrimônio para recomeçar o
aprendizado.
A eternidade confere reduzida importância
aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias,
fora de sua alma, plenamente esquecidos da
esfera interior, são dignos de piedade.
Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da
irresponsabilidade.
Isso não acontece, porém, com os donos
da riqueza espiritual. Constituindo os
amados de Deus, sentem-se identiﬁcados
com o Pai, em qualquer parte a que sejam
conduzidos. Na diﬁculdade e na tormenta
guardam a alegria da herança divina que se
lhes entesoura no coração.
Do ímpio, é razoável esperarmos a
indiferença, a ambição, a avareza, a
preocupação de amontoar irreﬂetidamente;
do ignorante é natural recebermos perguntas
loucas. Entretanto, o Apóstolo da gentilidade
exclama com razão: “Mas de vós, ó amados,
esperamos coisas melhores.”
Livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel,
psicograﬁa Chico Xavier.

Caminha Alegremente
Tendo cuidado de que ninguém se prive
da graça de Deus e de que nenhuma raiz
de amargura, brotando, vós perturbe e,
por ela, muitos se contaminem.
Paulo. (Hb, 12:15.)

Raízes de amargura existirão sempre nos
corações humanos, aqui e ali, como semente
de plantas inúteis ou venenosas estarão no
seio de qualquer campo.
Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a
erva daninha para que haja colheita nobre e
farta, é indispensável relegar ao
esquecimento os problemas superados e as
provações vencidas, para que
reminiscências destruidoras não brotem no
solo da alma, produzindo os frutos azedos
das palavras e das ações infelizes.
Mãos prestimosas arrancarão o escalracho
(erva daninha) em torno da lavoura nascente,
e atitudes valorosas devem extirpar do
espírito as recordações amargas suscetíveis
de perturbar o caminho.
Se alguém te trouxe dano ou se alguém te
feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás
causado a outrem, muitas vezes sem
perceber. E tanto quanto estimas ser
desculpado, perdoa também sem quaisquer
restrições.
Observa a sabedoria de Deus na esfera da
Natureza.
A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam.
A luz não faz coleções de sombras.
Caminha alegremente e constrói para o
bem, porque só o bem permanecerá.
Seja qual for a dor que hajas sofrido,
lembra-te de que tudo amanhã será melhor
se não engarrafares fel ou vinagre no
coração.
Livro O Espírito da Verdade, Emmanuel,
psicograﬁa Chico Xavier.

