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

Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era
Março / Abril - 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 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.
Segunda Terça - Visitação ao Lar Maria de Lourdes(abrigo de crianças especiais)
do mês
Rua Pajurá, 256 Taquara – Saída do Centro às 14:00h.
Quarta-Feira - Reunião Pública, com estudo do Evangelho Segundo o
Espiritismo e aplicação de passes de 15h às 16:30h.
- Reunião de desobesessão e de cura espiritual (privativa) – 19h

DOUTRINA CONSOLADORA
Não queremos dizer que o Espiritismo seja a única religião
verdadeira, mas é a única a afirmar e comprovar, por exemplos e
circunstâncias, que aqueles que nos são caros jamais desaparecem.
Mostra-nos esses entes com as suas características principais,
creditando-nos a manutenção da personalidade, trazendo-nos a noção exata
de que eles continuam a ser o que foram enquanto encarnados.
Acrescenta fato auspicioso: essas almas, vivas, com suas
características, também se aprimoram. Nunca regridem.
Qual é a religião ou filosofia que nos traz esse conforto?

às 21:30h
Quinta-Feira - Primeira quinta-feira do mês: reunião de trabalhadores da Casa

Qual é a que nos faz entender a sobrevivência e a firmeza do
mundo espiritual?

de 18h às 19h.
- 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.
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

A Doutrina Espírita mostra, através da mediunidade, que os
espíritos criam suas cidades, locais para sua vivência, revelando que os
espíritos se reúnem em comunidades próprias, afins, escolares, hospitalares,
etc..., sempre objetivando atender aos que chegam e preparar o retorno dos
que cumpriram a etapa espiritual.
É doutrina consoladora, de apoio, de paz, que mostra que
ganhamos o mundo espiritual de acordo com nossa atividade no bem, nas
sucessivas encarnações.
Formosa religião que convoca os vivos a permanecer vivos,
sem antecipar a morte, que os afastaria dos entes queridos; a viver para
crescer espiritualmente; a lutar, trabalhar, orar, silenciar, prosseguir...

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

Leon Denis



OBRIGADO ALLAN KARDEC
Em 1854, o professor Denizard Hippolyte Léon Rivail ouve falar,
pela primeira
Não Na vez, sobre o fenômeno das mesas girantes. Em maio de 1855,
presencia o fenômeno, constatando a sua autenticidade e predispondo-se a
estuda-lo a fundo.
Em 12 de Junho de 1856, o Prof. Rivail mantém um diálogo com o
Espírito Verdade, o qual confirma a missão que outros espíritos já haviam lhe
anunciado e acrescenta: “Previno-te de que é rude a tua missão, porquanto se
trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Tens que expor a tua pessoa.
Suscitará contra ti ódios terríveis; inimigos encarniçados se conjugarão para tua
perda, ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição
mesma dos que te parecerão os mais dedicados, as tuas melhores instruções
serão desprezadas e falseadas.
Numa palavra: terás de sustentar uma luta quase contínua, com
sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida,
pois sem isso viverias muito mais tempo.
Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister,
primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia, e desinteresse. Exigese por fim, a disposição para todos os sacrifícios...”
- Em 18 de Abril de 1857, o Prof. Rivail, agora Allan Kardec, revela ao mundo por
meio da mediunidade, o “Livro dos Espíritos” que constitui o livro base da
“Doutrina dos Espíritos”.
Fonte: Revista Reformador Outubro de 2007

DIA 15 DE ABRIL
EXCURSÃO PARA SÃO LOURENÇO - MG
FESTA ÁRABE
AINDA TEMOS VAGAS! AJUDE NOSSA CASA! DIVULGUEM!
RETORNO DIA 17
INFORMAÇÕES NILZA TELS 3259-9071 / 991121417

MADUREIRA – HISTORIA DO BAIRRO
A origem do nome vem de Lourenço Madureira que, no século
XIX, era lavrador e criador de gado em terras da antiga Fazenda do Campinho.
Suas terras pertenciam à freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá,
criada em 1647.
Em 1617, a área do atual bairro fazia parte da Fazenda do
Campinho, e lá existia o Forte
T
de TNossa Senhora da Glória do Campinho,
construído em 1822 e desativado em 1831.
Destacava-se, no Vale do Rio das Pedras, o Engenho do Portela,
de Miguel Gonçalves Portela, grande produtor de cana-de-açúcar, aguardente e
rapadura.
Na virada do século XIX para o século XX, o bairro já tinha se
tornado um importante eixo ferroviário com a inauguração das estações de
Madureira (1890), e de Inharajá (1908), atual estação Mercadão de Madureira ou
Magno.
Em 1958, com a inauguração do viaduto Negrão de Lima, foram
interligados as áreas do bairro separados pelos ramais da linha férrea.
O bairro se consolidaria como centro comercial dos subúrbios com
a construção do Mercado de Madureira (1914), que, durante boa parte do século
XX, foi o maior centro de distribuição de alimentos da região. Após sofrer um
incêndio em 2000, o Mercadão de Madureira ressurgiu modernizado.
É uma referência significativa para a cultura carioca, não apenas
ao que se refere à música – abriga a escola de samba Império Serrano, fundada
em 1947 ( a Portela é localizada oficialmente pela prefeitura em Oswaldo Cruz),
mas também ao futebol. O Madureira Atlético Clube, o “tricolor suburbano”, que
revelou grandes jogadores como Didi, Jair da Rosa Pinto, Evaristo, Marcelinho
Carioca, Iranildo, Souza, entre outros.
Hoje, conta com uma intensa área comercial nas Ruas Carvalho
de Souza, Carolina Machado e Estrada do Portela, destacando-se shoppings
como o “Tem Tudo”, Polo I, o Shopping São Luiz e o moderno Madureira
Shopping.

volt

Extraído do “Rio Bairros” – Uma breve história dos bairros cariocas de A à Z
Pesquisador e Organizador Robson Letiere

Seja Voluntário

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA

Não aguarde convite para contribuir em favor da Boa

DIA

TEMA

EXPOSITOR(A)

Nova.

MARÇO

Vivemos os tempos da renovação fundamental.
Ressoam os clarins da convocação geral.
Cada qual pode servir a seu modo.
Aliste-se enquanto você se encontra válido.

07

Deixai vir a mim os pequeninos
E.S.E Cap VIII Itens 18, 19

14

Bem avent. os que tem os olhos fechados
E.S.E. Cap VIII Ìtem 20

Apresente-se em alguma frente de trabalho e sirva.
O tempo é agora!
Caibar Schutel

21 Bem avent. os mansos e pacíficos
E.S.E. Cap IX Itens 1 à 5
28 Afabilidade e a Doçura
E.S.E. Cap IX, Ítem 6

Anderson Fernando

Marcos Jordão

Maria José Pimentel

Elisângela Silva

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE

MARÇO
01 – Denise Malheiros
02 – Mariza Diniz Leal
10 – Wilson dos Santos
19 – Sonia Maria Fernandes
20 – Carlos Alberto R. Almeida
20 – Luiz Carlos A. Vieira
20 – Eneida Albuquerque
21 – Lidiane da Silva

ABRIL

ABRIL
05 – Therezinha Ramos C. Soares
08 – Sérgio B. de Holanda
10 – Paulo Lopes Dias
16 – Anderson F. dos Santos
19 – Sinair Emerick

04

União da Alma e do Corpo
Livro dos Espíritos qst 344 à 351

Luis antônio

11

Idem
Idem
Livro dos Espíritos qst 352 à 360

Neuza Yer

18

Que 2016 seja pleno de realizações no bem, parabéns!
25

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

18 de Abril de 1857, um Livro, uma
revelação divina.
Qualidades morais e intelectuais do homem
Livro dos Espíritos qst 352 à 360

Ana Lúcia

Fábio Branco

QUE 2016 LHE SEJA PLENO DAS BENÇÃOS DO SENHOR

X

UM SORRISO

Dia 03 de Abril

Não custa nada e rende muito.
Enriquece quem recebe, sem empobrecer quem o dá.
Dura somente um instante, mas seus efeitos perduram.
Ninguém é tão rico que dele não precise.
E nem tão pobre que não o possa dar.
Leva a felicidade a todos e em toda a parte.
É símbolo de amizade, da boa vontade, e alento aos tristes.
Não se compra nem se empresta.
Nenhuma moeda do mundo pode pagar seu valor.

ALMOÇO FRATERNO COM SEMINÁRIO
TEMA “MEDIUNIDADE
SEMINÁRIO A PARTIR DE 9h

Web

O riso estimula a ação neuro-transmissora e a liberação de
endorfina, um ótimo analgésico.

Venha!!!

Pessoas que não soltam as emoções e não riem ( ou
choram) têm um risco mais elevado de terem distúrbios neurovegetativos e
problemas cardíacos.
Em qualquer idade quem sorrir mais, tem menos chance de
adoecer.

ALMOÇO A PARTIR DE 12:30h
Ingresso para o almoço: R$ 15,00

Jornalista Maristela Fittipaldi / Jornal “O Globo”

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

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES PARA 2ªFEIRA

Maiores informações com Nilza na Secretaria
07 Março – Edmilson / Denise 04 Abril – Anderson / Sérgio

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

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

14 Março – Cecília / Edmilson

11 Abril – Sérgio / Luis

21 Março – Sérgio / Anderson

18 Abril – Luis / Anderson

28 Março – Denise/ Rosângela

25 Abril – Edmilson / Fátima

O TERCEIRO

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

“SOMOS AFORTUNADOS PORQUE TEMOS TRABALHO”
André Luiz

