PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES
Segunda-Feira - Reunião Pública de 20:00h às 21:30h com palestra e aplicação

Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era
Janeiro / Fevereiro - 2016

de passes e evangelização infantil 2º andar.
- Estudo do livro “O Céu e o Inferno” de 15h às 16:30h.
- Curso “O que é o Espiritismo” de 19:00h às 19:50h.
- Atendimento Fraterno a partos ir de 19:00hs.
sopa das assistidas com palestra e distribuição de gêneros alimentícios a partir de
09:00 horas,
Terça-Feira
- Estudo do livro “Reforma Íntima sem Martírio” de 19 às 20:30hs.
Segunda Terça - Visitação ao Lar Maria de Lourdes(abrigo de crianças especiais)
do mês
Rua Pajurá, 256 Taquara – Saída do Centro às 14:00hs.
Quarta-Feira - Reunião Pública, com estudo do Evangelho Segundo o
Espiritismo e aplicação de passes de 15:00 às 16:30h.
- COMP / Curso de orientação mediúnica e passes de 19h/20:30h
- Reunião de desobsessão e de cura espiritual (privativa)
Quinta-Feira - Primeira quinta-feira do mês: reunião de trabalhadores da Casa
de 20:10h às 21:30h.
- Estudo sistematizado da Gênese de 19 às 20:30hs.

Sexta-Feira - Estudo do Livro dos Espíritos de 19:30h às 21:00h.
Sábado -

1º sábado : Campanha do Quilo de 9:30h às 12:00h.
2º sábado: almoço das assistidas a partir das 9:00h.
Todo sábado: Feirinha da caridade de 15:00h às 18:00h
Curso de Passes de 14:00h às 15:30h
Curso Educação da Mediunidade de 15:30h às 17h
Estudo de André Luis: 17:00 às 18:30h

3 ºDomingo
Caravana Francisco de Assis na visitação ao Hospital Colônia
de Curupaiti de 14h às 17:00h

ALEGRIA DE SER ESPÍRITA
“...de todos os infortunados, o mais infeliz, é aquele que não tem uma
fé em que se apóie”. (Joanna de Angelis)
Muitos de nós, mesmo na condição de espíritas, não avaliamos
a riqueza que temos nas mãos em face de todo o conhecimento que esta
doutrina nos faculta.
O homem é sempre herdeiro de si mesmo.
Quem primeiro cavou o sulco do “caminho” foram os profetas,
os mártires, os sábios e iniciados da antiguidade, deixando esparsos, as
sementes que deveriam alvorecer no futuro, com o amadurecimento do
raciocínio humano.
A Doutrina Espírita vem sintetizar o esforço de todo um
trabalho que vicejara em várias partes do mundo. Do Egito à Grécia, da Índia à
Ásia; até atingirmos o pensamento científico moderno, que não tardará, dará
o seu contributo, através da ciência esclarecida pelas novas vertentes as quais
já vislumbram a realidade espiritual e a consciência de Deus como criador e
mantenedor do equilíbrio, na integração inteligente do Universo.
A Doutrina Espírita não é, e nem poderia ser a expressão final
do conhecimento visto que tudo evolui e se aperfeiçoa com a marcha do
tempo.
Mas se ela não fecha o livro de Deus para o homem, com ela, o
homem abre o seu entendimento para a grande síntese em Deus, pois ela é a
base sobre a qual a ciência, a religião, e a filosofia se harmonizam na
concepção da verdade Una.
Consolador prometido por Jesus, será através dela, ou melhor,
dos princípios das leis universais que revela, que nós, herdeiros dos
trabalhadores da primeira hora, haveremos de fazer da Terra o mundo de
regeneração que o terceiro milênio nos aguarda.
Amemos pois, a Doutrina Espírita como tesouro que pode fazer
luzir as nossas consciências.
Estudemos Kardec com entusiasmo e alegria, assim como
todos os mentores espirituais que expandem e consolidam o Pentateuco, na
certeza de que com a Doutrina Espírita Jesus é vivo em nossos corações e
em nossos atos.



PENSAMENTOS
Não Na

“O que pode uma criatura senão entre criaturas, amar”
Drumond

“As pessoas quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio
de sua própria natureza, aprendem ao mesmo tempo a compreender e a
amar seus semelhantes”
Yung

“Ore para amar mais, para perdoar mais; ore para alcançar mais fé, e uma
porta será aberta”
Julie Redstone

“Um desejo é bom quando podemos recusá-lo sem nenhum aborrecimento”
Krishna

“Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas
razões para que gostem de mim. E ter paciência para que a vida faça o
resto”
Shakespeare

DIA 15 DE ABRIL
EXCURSÃO À SÃO LOURENÇO – MG
(FESTA ÁRABE)

Beleza
Gravidade
T
T
Solidão...
Ânsia de liberdade procurando romper as algemas da escravidão
Luta descomunal e gigantesca que se trava nas fibras mais profundas do ser
Maior de todas as torturas nos aflige em silêncio sem ninguém ver
Falo do átimo de segundo em que os impulsos nos assaltam com todo o seu
furor
Em contrapartida a Vigilância que luta para sobrepor-se ao poderio infame e
destruidor
Impõe a sua defesa! Domina!
Não cede à turva emoção!
ou
Captula, deixa-se abater,
Não resiste à cegueira, a irrisão...
É a dor do grande embate que se projeta das profundezas à superfície
Onde o ego passional
Chama orgulho, luxúria e ambição...
Arjuna / “Bhagavat Gita”
E o Eu imortal
(evangelho hindu)
Chama triunfo, renúncia e comunhão...

TODO 3º DOMINGO
CARAVANA “FRANCISCO DE ASSIS”
VISITAÇÃO AO HOSPITAL COLÔNIA DE CURUPAITI

Retorno dia 17
Informações Nilza Tels 3259-9071 / 991121417

- VISITAÇÃO ÀS ENFERMARIAS DE 14:30 ÀS 15:50h
- PALESTRA DE 16 ÀS 17h NO CENTRO ESPÍRITA “FILHOS DE DEUS”
volt
(

943. De onde vem o tédio da vida, que se apodera de certas
criaturas, sem motivos plausíveis?

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
DIA

“Efeito da ociosidade, da falta de fé e, por vezes, da
saciedade”

944. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida?

TEMA

EXPOSITOR(A)

JANEIRO
04

“Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é
uma transgressão da lei”

11

944A. O suicídio não é sempre voluntário?

18

Recesso
“Seja você a mudança...”

A força transformadora do Evangelho

Carlos Ferreira

Maria José

“O louco que se mata não sabe o que faz”
25

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE NOSSA CASA

(“O Livro dos Espíritos” – Allan Kardec)

DIA 24 DE JANEIRO
FEVEREIRO

Seminário “último dia de vida”
Condução de Anderson Fernando

15 HS
RÁDIO RIO DE JANEIRO 1400 AM
A luz do esclarecimento espírita no seu rádio tempo integral
WWW.RADIORIODEJANEIRO.AM.BR

01

Anjo da Guarda quem são?

08

Não haverá reunião

15

Vigilância e entendimento

22

Presença invisível de Deus

29

Misericórdia e Perdão

Luis Antônio

Anderson Fernando
Neuza Yer
Liliana Moisés

X

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE

A IMPORTÂNCIA DO AGIR
Duas rãs bem curiosas resolveram visitar uma fazenda e
caíram numa tina enorme de leite. Uma delas ficou desesperada por não
conseguir sair. Após várias tentativas, e no seu desespero, morreu
afogada no leite.
A outra um pouco mais calma, continuou a agir, batendo
suas pernas, não querendo entregar-se àquela situação, mas não sabia
como sair e já tinha assistido a morte de sua amiga; mas mesmo assim,
continuou a mover-se, batendo suas pernas.

JANEIRO

FEVEREIRO

02 – Nossa Casa
05 – Maria do Socorro Pereira
07 – Eliany Lazzary
05 – Raimundo N. F. Queiroz
08 – Cecília M. P. de Souza
12 – Vera Lúcia Ferraz
13 – Clea Chelbe
18 – Doralice Ludugerio
15 – Maria Luiza de Aquino
18 – Renata da Silva C. de Lima
20 – Maria das Merces T. de Aragão
26 – Nathalia R. da Silva
31 – Heloisa Helena Mesquita

Em certo momento, ela percebeu que o leite estava se
tornando pastoso, continuou a bater as pernas só que com mais força (e
consciência), e o leite se transformou em manteiga e ela com um leve
salto, pulou fora da tina e salvou-se.
Não desistamos apesar de tudo. Continuemos a “bater as
pernas”, quando menos esperarmos, “o leite se tornará mais pastoso...”

Que a jornada de 2016 seja de muita realização no bem.
Parabéns!

Web

VISITAÇÃO AO “LAR MARIA DE LOURDES”
(Rua Pajurá 256 Taquará)

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES PARA 2ªFEIRA

Maiores informações com Nilza na Secretaria

Toda segunda 3ª feira do mês, saída do Centro às 14:30
/

CENTRO ESPÍRITA ARAUTOS DE UMA NOVA ERA
Estrada do Portela, 347 Madureira/RJ CEP 21.351-116 Tel: 3259-9071

O TERCEIRO

E-mail: arautosdeumanovaera@gmail.com
Site: www.ceane.com.br
Facebook: facebook.com/arautosdeumanovaera

04 Janeiro – Recesso

01 Fevereiro – Denise / Sérgio

11 Janeiro – Edmilson / Fátima

08 Fevereiro – Carnaval

18 Janeiro – Anderson / Denise

15 Fevereiro – Cecília / Edmilson

25 Janeiro – Luis / Rosângela

22 Fevereiro – Sérgio / Luis
29 Fevereiro – Edmilson / Anderson

“O trabalho é o amor tornado visível” – Kaliu Gibran

