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
Julho / Agosto - 2015

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

Editorial
Podemos compreender o frequentador das Casas Espíritas em
diversos graus de motivação. Em geral nos aproximamos primeiramente
movidos pela dor, senão nossa, de um parente ou amigo que necessitado de
socorro, nos dirigimos ao Centro Espírita, e aí podemos haurir, através da
palavra consoladora, das preces, ou dos passes magnéticos, o apoio que
precisamos.
É a primeira fase cuja única motivação justa é a de receber.
Passando este primeiro momento de socorro espiritual, o
frequentador tem a possibilidade de ouvir e perceber a beleza da Doutrina, sua
força pela fé raciocinada que ela expressa.
Então encontra ele entendimento para as suas questões mais
íntimas.
É a segunda fase. É o momento de compreender.
Compreender as causas com as quais podemos explicar todas
as circunstâncias desta nossa vida. O porquê da dor, o porquê das
desigualdades, e sobretudo compreender que o que somos hoje é fruto
exclusivo de nossas ações do passado e do presente, e que existe um futuro
melhor ao nosso alcance, se soubermos usar esta dádiva divina chamada
livre-arbítrio.
Mas é o terceiro momento o mais delicado porque fecha todo
um ciclo de envolvimento que foi amadurecendo gradativamente. Neste
momento o frequentador se transforma em colaborador. É o início de uma
nova relação, auspiciosa e construtiva. É a relação de amor que se
desenvolve.
É a terceira fase, a fase de doar-se.
Todos nós nesta vida construímos laços, vínculos de ligação,
pelos quais somos responsáveis. E os vínculos de dedicação à Casa Espírita
que frequentamos fazem despertar o sentimento do ideal que nos preenche a
alma.
Recebamos deste manancial das Casas Espíritas as bênçãos
de apoio e revigoramento, de luz e esclarecimento para, compreendendo o
chamamento do Senhor, descobrirmos o potencial de trabalho e autorealização que o Bem infinito nos faculta.



O ARGUEIRO E A TRAVE NO OLHO

A DOR HUMANA
Pergunta: Em face do poder de Deus, a dor e o sofrimento não poderiam ser
dispensados como processos morais da evolução espiritual?

Não Na

Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma
trave que está no vosso olho? Ou como dizeis a vosso irmão: ‘Deixai-me tirar
uma palha do vosso olho’, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai
primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho
do vosso irmão.' (Mateus, VII: 3 a 5)

Um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que
está nos outros antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é
necessário olhar-se em um espelho, transportar-se, de alguma forma, para fora
de si, e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: ‘O que eu
pensaria se visse alguém fazer o que faço’?

Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os
próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse modo de proceder, é
essencialmente contrário à caridade,, porque a verdadeira caridade é modesta,
simples e indulgente; a caridade orgulhosa é um contrassenso, porquanto esses
dois sentimentos anulam-se uma ao outro.

Como um homem, bastante vaidoso para acreditar na importância
da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode possuir, ao
mesmo tempo, suficiente abnegação para fazer destacar, em outra pessoa, o
bem que poderia ofuscar a si mesmo, em vez de destacar-lhe o mal que o faria
sobressair?

Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de
muitas virtudes; pode-se encontrá-lo na base e como motivo de quase todas as
ações. Foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo, como o principal
obstáculo ao progresso.
E.S.E Cap X itens 9, 10

Ramatis: A dor e o sofrimento não são “determinações punitivas” impostas
por Deus, mas sim consequências resultantes da resistência do
ser contra as Leis divinas da sua evolução. São técnicas pedagóT
T
gicas para o aprimoramento do ser, em seu processo evolutivo, e
também consequências de seus equívocos nas múltiplas vidas.
A dor dinamiza as energias sutis do sofredor, herdadas pelo sopro
divino, despertando nele, depois da revolta inicial, a reflexão sobre
os porquês da sua desdita e fazendo-o procurar na razão e na fé o
caminho que lhe está reservado segundo a Lei que rege todas as
coisas para sua evolução e perfeição infinitas.
“Sob a luz do Espiritismo” / Ramatis

25 DE JULHO

DIA DE NOSSO ARRAIÁ
(A partir das 17:00 h)
COMIDAS TÍPICAS, BRINCADEIRAS, QUADRILHA E
MUITA DIVERSÃO.

Ocê não pode fartar!!

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE
Julho

DIA

TEMA

Agosto

07 - Maria Aparecida N. Valença
16 - Rosemary Pinheiro Liberato
16 - Deise Elias P. da Costa
20 -Therezinha de J. da Conceição
23 - Moacyr Antonio Pereira
27- Berenice G. de Carvalho

04 - Jorge Alberto M. Baraúna
10 - Selma de Queiroz Rocha
24 - Marilda Pereira

EXPOSITOR(A)

JULHO
06

E.S.E. CAP V ITENS 21, 22

13

IDEM

IDEM 23, 24, 25

20

IDEM

IDEM 26 À 31

27

IDEM

CAP VI

MARIA JOSÉ PIMENTEL
LILIANA MOISES
NELSON TAVARES
LUIS ANTONIO

Parabéns aos irmãos, que o Senhor os abençoe com a sua paz.

AGOSTO

TODO 3º DOMINGO
CARAVANA “FRANCISCO DE ASSIS” AO
HOSPITAL COLÔNIA DE CURUPAITI
- VISITAÇÃO ÀS ENFERMARIAS DE 14:30 ÀS 15:50h
- PALESTRA DOUTINÁRIA DE 16 ÀS 17h NO CENTRO
ESPÍRITA “FILHOS DE DEUS”
(AQUELES QUE QUISEREM JUNTAR-SE À CARAVANA PODEMOS
CONCILIAR CARONA OU SUGERIR UMA VAN CASO SEJA
NECESSÁRIO)

03

L. ESPIRITOS Nº 282 Á 290

ANA LÚCIA

10

IDEM

Nº 291 Á 296

MARIA JOSÉ PIMENTEL

17

IDEM

Nº 297 Á 303-A

24

IDEM

Nº 304 Á 311

NEUZA YER

31

IDEM

Nº 312 Á 319

EULINA CASTRO

PAULO CARVALHO

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

Site: ceane.com.br

RÁDIO RIO DE JANEIRO 1400 AM
A luz do esclarecimento espírita no seu rádio tempo integral
Site: radioriodejaneiro.am.br

E-mail: arautosdeumanovaera@gmail.com
Facebook: facebook.com/arautosdeumanovaera.novaera

X

Quando amei de verdade...
...comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma
situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo
sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive
eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito.
...desisti de querer sempre ter razão e, com isso, errei muito
menos. Hoje descobri a humildade.
...percebi que a minha mente pode me atormentar e me
decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do coração, ela se torna uma
grande e valiosa aliada. E isso se chama simplicidade.
...parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a
ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. E isso se
chama maturidade.
...desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o
futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje
vivo um dia de cada vez. E isso é plenitude.
Quando amei de verdade, pude realizar o grande encontro do eu
consigo mesmo, e descobri que existe um centro divino em nós que nos
acolhe, nos consola e nos refaz de todas as amarguras e dissabores.

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES PARA 2ªFEIRA

E isso se chama Sabedoria.
Autor desconhecido

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

DOAÇÕES segundo as necessidades da Instituição:

O TERCEIRO
Falar com Nilza na Secretaria
Toda segunda 3ª feira do mês, saída do Centro às 14:30h

/

06 julho – Edmilson / Anderson

03 Agosto – Cecília / Edmilson

13 julho – Cecília / Fátima

10 Agosto – Anderson / Fátima

20 julho – Edmilson / Sérgio

17 Agosto – Anderson / Sérgio

27 julho – Sérgio / Rosângela
Anderson

24 Agosto – Edmilson /
31 Agosto – Sérgio / Rosângela

“O TRABALHO É O AMOR TORNADO VISÍVEL”
KHALIL GIBRAN

