PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES

Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era

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

Janeiro / Fevereiro 2017

de passes e evangelização infantil 2º andar.
- Estudo do livro “O Céu e o Inferno” de 15h às 16:30h.

RESOLUÇÃO PARA O ANO NOVO

- Curso “O que é o Espiritismo” de 19h às 19:50h.
- Atendimento Fraterno a partir de 19h.
sopa das assistidas com palestra e distribuição de gêneros alimentícios a partir de
09:00 horas,
Terça-Feira
- Estudo de livro doutrinário de 19:30h às 21:00h.

Quarta-Feira - Reunião Pública, com estudo do Evangelho Segundo o
Espiritismo e aplicação de passes de 15h às 16:30h.
- Reunião de desobsessão e de cura espiritual (privativa) – 19h
às 21:30h
Quinta-Feira - Primeira quinta-feira do mês: reunião de trabalhadores da Casa
de 18h às 19h.

Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino.
Somos atingidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação da
nossa vontade em todas as circunstâncias.
Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para
assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente,
estamos constrangidos a optar por um só caminho, de cada vez, para
expressar os desígnios pessoais na construção do destino.
Conquanto possamos caminhar mil léguas, somente progredimos em
substância avançando passo a passo.
Daí, a importância da existência terrena, temporária e limitada em
muitos ângulos porém, rica e promissora quanto aos ensejos que nos faculta
para automatizar o bem, no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade
de sermos bons para os outros.

- Estudo sistematizado da Gênese de 19:30h às 21:00h.

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 9h.

Decisão é necessidade permanente.
Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossa alma, a
frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo.
Certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica
serenidade futura.

Todo sábado: Feirinha da caridade de 15h às 18h.
Curso de Passes de 14h às 15:30h.
Curso Educação da Mediunidade de 15:30h às 17h
Estudo de André Luis: 17h às 18:30h

Guardas contigo tesouros de experiências acumuladas em
milênios de luta que podem crescer, aqui e agora, a critério do teu alvitre.

Caravana Francisco de Assis na visitação ao Hospital Colônia

O objetivo da perfeição é inevitável benção de Deus e a perenidade da
vida constitui o prazo de nosso burilamento, entretanto, o minuto que vives é o
veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo o horário
certo e revelando condições próprias, no ilimitado caminho da evolução.

3 ºDomingo
de Curupaiti de 14h às 17h.

Afora tu mesmo ninguém te decide o destino...
André Luis

.

PERDA E SUSPENSÃO DA MEDIUNIDADE
A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensão
momentâneas,
Não Na seja para as manifestações físicas, seja para a escrita.
Que causa pode provocar num médium o abandono dos espíritos?
“ O uso que ele faz da sua faculdade é a causa mais poderosa para
os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando ele dela se serve para coisas
frívolas, ou com intenções ambiciosas. Este dom de Deus não é, de modo algum,
concedido ao médium para seu prazer, e menos ainda para servir a sua ambição,
mas tendo em vista seu próprio aperfeiçoamento e para fazer com que os
homens conheçam a verdade.
Se o espírito vê que o médium não corresponde mais a seus
objetivos e nem aproveita as instruções e advertências que lhe dá, ele se retira
para procurar um protegido mais digno.”
“O Livro dos Médius” – Allan Kardec
Cap XVII, Ítem 220

O AMOR PRECISA COMEÇAR POR VOCÊ MESMO
Você é uma obra única da Criação, com talentos e dons
especiais reunidos de uma forma que só você possui. Seu maior desafio é ser fiel
a você mesmo, aos seus desejos mais essenciais, conhecendo-se
profundamente, aceitando-se com sua sombra e sua luz, e fazendo a perfeita
alquimia com esses elementos.
Amar-se leva-nos a preencher nossas necessidades, reconhecer e
honrar nossos limites, e a reconhecer também todas as nossas possibilidades
ainda não exploradas.
T

T

O auto-amor não tem nada de presunçoso ou de egoico; é humilde
e flexível. Esse nível de amor por nós mesmos reconhece que não temos que
ser perfeitos ou acertar sempre. Sabe que erros não significam fracassos; são
como caminhos para o nosso crescimento; verdadeiras lições para que
alcancemos o melhor de nossas possibilidades.
Aceitar os nossos erros significa amar-nos como seres imperfeitos
na busca da perfeição infinita.
Quanto mais nos amamos, mais consciência temos de nossas
potencialidades. E quanto mais temos consciência de nossas potencialidades,
mais nos amamos...
Extraído do livro “A conexão coração” – Ana Abrantes

DIA 18 DE FEVEREIRO

DIA 05 DE FEVEREIRO
ESTUDO SOBRE “ATENDIMENTO
FRATERNO”

Seminário “E SE FOSSE SEU ÚLTIMO ANO
DE VIDA”
14:30h

ABERTO AO PÚBLICO – 18:00h

QUEM QUISER SALVAR SUA VIDA, PERDÊ-LA-Á
“Então, convocando a multidão e juntamente os seus
discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua
cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á; e quem perder a vida
por minha causa, salva-la-á...” (São Marcos, VIII: 34-36)

“Tome a sua cruz aquele que me quer seguir”, isto é: que
suporte corajosamente as tribulações pelo amor da verdade. Estes receberão
na vida futura o prêmio de sua coragem, de sua perseverança e de sua
abnegação.
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec
Cap XXIV, Ítem 17

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE

JANEIRO
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EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
DIA

TEMA

EXPOSITOR(A)

JANEIRO
09

Vida nova no ano novo

16

Cap XII E.S.E Itens 1,2,3 e 4
Retribuir o mal com o bem

23

Cap XII E.S.E Itens 5, 6 e 7
Os inimigos desencarnados

30

Aniversário da Casa – Reunião comemorativa

Anderson Fernando

Neuza Yer

Carlos Alberto

FEVEREIRO
FEVEREIRO

02 – Nossa Casa
05 – Maria do Socorro Pereira
05 – Helcio R. Guinter
05 – Raimundo Nonato F. Queiroz
07 – Eliany Lazzari
12 – Vera Lucia Ferraz
08 – Cecília Maria P. de Souza
18 – Doralice Ludugerio da Silva
15 – Maria Luiza de Aquino
22 – Rute da Silva Neves Siqueira
20 – Maria das Mercês T. de Aragão
26 – Nathalia Ribeiro da Silva
31 – Heloiza Helena Mesquita

06

L. E. Influência oculta dos espíritos
Qst 459 a 466

13

L.E. Influência oculta dos espíritos
Qst 467 a 472

Um ano de 2017 cheio de bênçãos do Senhor, Parabéns!

20

L.E. Possessos Qst 473 a 480

RÁDIO RIO DE JANEIRO 1400 AM
A luz do esclarecimento espírita no seu rádio tempo integral

27

Não haverá reunião pública

WWW.RADIORIODEJANEIRO.AM.BR

José Luis

Maria José Pimentel

Márcio Zile

ESQUECIMENTO DO PASSADO

SILÊNCIO E CALMA

393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos

...quando você perde contato com sua calma interior, perde
contato com você mesmo. Quando perde este contato, fica perdido no mundo.

lhe fossem uma lição se se lembrasse de que as teria determinado.
Desde, porém, que não o recorda, cada existência lhe é como se fosse a
primeira, o que parece um eterno recomeçar. Como conciliar tal coisa com
a justiça de Deus?

Olhe para uma árvore, uma flor, uma planta. Deixe sua atenção
repousar nelas. Note como estão calmas, profundamente enraizadas no Ser.
Deixe que a Natureza lhe ensine o que é a calma.

;cb
~md quais não tem recordação? Como pode aproveitar a experiência adquirida
ztfd em existências esquecidas? Compreender-se-ia que as tribulações da vida

“O homem progride em inteligência a cada nova existência e
melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito, se ele se
lembrasse de todo o seu passado? Quando o espírito retorna à vida
espírita, todo o seu passado se lhe desenrola ante a visão; ele então vê as
faltas que cometeu e as quais deram curso ao sofrimento por que passou
na existência que acaba de deixar, bem como vê o que poderia ter feito
para não cometê-las; por isso compreende que é justa a posição em que
se encontra no plano do espírito e que anseia por uma nova existência,
que poderá reparar a que acaba de se escoar...”
Se não temos durante a vida corpórea, uma lembrança
precisa daquilo que fomos, e do que fizemos de bem ou de mal em nossas
existências anteriores, temos entretanto, a sua intuição. E as nossas
tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, às quais
a nossa consciência, - que representa o desejo por nós concebido de não
mais cometer as mesmas faltas, - adverte que devemos resistir.

A verdadeira inteligência atua silenciosamente. A calma é o lugar
onde a criatividade e a solução dos problemas são encontradas.
Quando você percebe o silêncio, instala-se imediatamente uma
calma alerta. Você está presente. Nesses momentos você se liberta de
milhares de anos de condicionamento humano coletivo.
Sempre que aceitar profundamente o momento como ele é –
qualquer que seja a sua forma –, você experimenta a calma e fica em paz.
Qualquer barulho perturbador pode ser tão útil quanto o silêncio.
De que forma? Abolindo a sua resistência interior ao barulho, deixando-o ser
como é. Essa aceitação também leva você ao reino da paz interior.
“O poder do silêncio” – Eckhart Tolle

“O Livro dos Espíritos” – Allan Kardec / Cap VII, Ítem VIII

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES PARA 2ªFEIRA
CENTRO ESPÍRITA ARAUTOS DE UMA NOVA ERA

Estrada do Portela, 347 Madureira/RJ CEP 21.351-116 Tel: 3259-9071

09 Janeiro – Edmilson / Denise
/ 16 Janeiro – Cecília / Tarcísio

23 Janeiro – Denise / Anderson

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

06 Fevereiro – Anderson / Sérgio
13 Fevereiro – Sérgio / Fátima
20 Fevereiro – Denise / Luisa

30 Janeiro – Aniversário da Casa 27 Fevereiro – Não haverá reunião

