ria

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
Novembro/dezembro 2017

de passes
- Mocidade e Evangelização Infantil 2º andar de 20 às 21h.
- Estudo do livro “Justiça Divina” de 15 às 16:30h.
- Curso “O que é o Espiritismo” de 19h às 19:50h.
Atendimento
a partir
de 19h. alimentícios a partir de
sopa das assistidas-com
palestra eFraterno
distribuição
de gêneros
09:00 horas,
Terça-Feira
- Estudo de livro doutrinário de 19:30 às 21h.

CHAMAMENTO
O Espiritismo vem, no tempo assinalado cumprir a promessa do
Cristo: o Espírito de Verdade preside seu estabelecimento. Ele chama aos
homens à observância da Lei; ensina todas as coisas fazendo compreender o
que o Cristo só disse em parábolas.
O Cristo disse: “que ouçam os que têm ouvidos para ouvir”.

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)

O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem
figuras ou alegorias: levanta o véu que haja sido deixado propositadamente
sobre certos mistérios, e por fim vem trazer um supremo consolo aos
deserdados da Terra e aos que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo
útil a todas as dores.

Quinta-Feira - Primeira quinta-feira do mês: reunião de trabalhadores da Casa
de 18h às 19h.
- Estudo sistematizado da Gênese de 15h às 16:30h.

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

1º sábado : Campanha do Quilo de 9:30h às 12h.
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.

3 ºDomingo

“Bem aventurados os aflitos, pois que serão consolados”, disse
o
Senhor.
Mas
como alguém há de sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por
m
que sofre?
O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos.
O homem os compreende e aceita sem murmurar, como o
trabalhador aceita o trabalho que lhe produz o salário.
Dá-lhe o Espiritismo uma fé a toda prova, de modo que a dúvida
pungente não tem mais lugar na sua alma.
Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das
vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca,
e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a
coragem para ir até o fim do caminho.

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

“Evangelho Segundo o Espiritismo”, Cap VI, item 3 / Allan Kardec



A Tua Vida

A

Q 913 -Dentre os vícios qual o que se pode considerar
radical?
Não Na
“temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal.
Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo.
Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto
não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a
causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí
é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta
vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu
coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo
incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas
as outras qualidades”.
“Livro dos Espíritos”, livro basilar da “Doutrina dos Espíritos”, codificada
por Allan Kardec, revelada em 18 de Abril de 1857 com a publicação
desta obra.
- Estudo sistematizado desta obra fundamental para a regeneração
que se opera no mundo toda sexta feira em nossa Casa às 19:30h. Aproveita esta
oportunidade.

A tua vida possui um alto significado. Descobrir
o sentido da existência e para que te encontras
aqui, eis a tua tarefa principal. Muitos indivíduos,
por ignorância, colocam os objetivos que devem
alcançar nas questões materiais e, ao conseguiT
T
los, ficam entediados,
sofrendo
frustrações e tão
infelizes quanto aqueles que nada lograram. Se
observas a questão espiritual da vida, a
necessidade de te iluminares com o pensamento
divino, toda a tua marcha se realizará segura e
frutuosa. Ninguém pode sentir-se completado,
se não estiver em constante ligação com Deus, a
Fonte Geradora do Bem. Pensa nisso e segue o
rumo da vida permanente.
Autor: Joanna de Ângelis
Psicografia de Divaldo Franco

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE
PASSEIO EM NOVEMBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

(bate e volta)

04 – Rozângela Carvalho P Baptista 24 – Adaira Branco de Holanda
08 – Julio Cesar da S. Santos
24 – Sebastião J. da S. Pinto
20 – Valéria Lisboa Guimarães
25 – Paulo Cesar Diniz
27 – Célia Maria E. de Sá Seabra
28 – Maria Duarte
30 – Esmeralda Guedes de Sant’Anna 31 – Edmilson S. Ferreira

Informações: Nilza secretaria

Que a paz do Senhor permaneça vos sustentando. Parabéns a todos os irmãos.

DIA 25 – CIDADE DE PENEDO – RJ

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES 2ª FEIRA

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
06 Nov – Edmilson / Denise

04 Dez – Tarcísio / Mônica

13 Nov – Cecília / Anderson

11 Dez – Edmilson / Anderson

20 Nov – Denise / Fátima

18 Dez – Confraternização

27 Nov – Luiza /Jaqueline

25 Dez – NÃO HAVERÁ REUNIÃO

“Negue-se a si mesmo” - Jesus

DIA

TEMA

EXPOSITOR(A)

NOVEMBRO
06 E.S.E. CAP XVI NÃO SE PODE SERVIR À
DEUS E A MAMOM ÍTENS 9 E 10

FÁBIO BRANCO

13 E.S.E. CAP XVI NÃO SE PODE SERVIR À
DEUS E A MAMOM ÍTENS 11, 12 E 13

MARCOS JORDÃO

20 E.S.E. CAP XVI NÃO SE PODE SERVIR À
DEUS E A MAMOM ÍTENS 14 E 15

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)

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

ALCIDES GERALDO

27 E.S.E CAP XVII SEDE PERFEITOS
ITENS 1,2 E 3

ANA LÚCIA

DEZEMBRO
04

JESUS TRANSFORMADOR

CARLOS FERREIRA

11

VERDADEIRO NATAL

MARCIO ZILE

18

25

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

NÃO HAVERÁ REUNIÃO

FELIZ 2018!..

X

GÊNESE, Cap II- Existência de Deus

TOQUE DE SILÊNCIO
Se alguém já esteve em um funeral militar e ouviu o Toque de Silêncio, agora vai conhecer seu
significado:

- Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida
de tudo, o eixo sobre que repousa o edifício da criação, é o ponto que
importa considerar antes de tudo.

Em 1862, durante a Guerra Civil Americana, quando o Capitão do Exército da União Robert
Elly (o país estava dividido entre a União e os Confederados) estava com seus homens perto de
Harrison’s Landing, no Estado da Virginia, e o Exército Confederado estava próximo a eles, do
outro lado do terreno. Durante a noite, o Capitão Elly escutou os gemidos de um soldado ferido
no campo. Sem saber se este era da União ou da Confederação, o Capitão decidiu arriscar sua
vida e trazê-lo para receber cuidados médicos. Arrastando-se através dos disparos, o capitão
chegou ao homem ferido e começou a arrastá-lo até seu acampamento. Quando o Capitão
chegou finalmente às suas próprias linhas, descobriu que em realidade era um soldado
confederado. Mas ele já estava morto.
O Capitão acendeu sua lanterna para, mesmo na penumbra, ver o rosto do soldado. De repente,
ficou sem fôlego e paralisado. Tratava-se de seu próprio filho. O menino estava estudando
música no Sul quando a guerra se iniciou. Sem dizer nada a seu pai, o rapaz havia se alistado no

- Constitui princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus
efeitos, mesmo quando não se veja a causa.
- Se perguntassem quem é o construtor de um mecanismo
engenhoso, que pensaríamos daquele que respondesse que ele se fez
a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da
indústria, diz-se que ele deve ter sido produzido por um homem de
gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la.
Reconhece-se que terá sido obra de um homem, porquanto ninguém
dirá que ela saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, ou
menos ainda, que ela seja o trabalho de um animal, ou o produto do
acaso...
(“A Gênese” faz parte da revelação espírita dentro do chamado
“Pentateuco” publicado por Allan Kardec, qual seja em ordem de publicação:

exército confederado. Na manhã seguinte, com o coração destroçado, o pai pediu permissão a
seus superiores para dar a seu filho um enterro com honras militares, apesar de ele ser um
soldado inimigo. O Capitão pediu se poderia contar com os membros da banda de músicos para
que tocassem no funeral de seu filho. Seu pedido foi parcialmente aprovado.

“O Livro dos Espíritos” – 1857; “O Livro dos Médiuns” – 1861;
“O Evangelho Segundo o Espiritismo” – 1864; “A Gênese” – 1865;
“O Céu e o Inferno” – 1868

Estudo da Gênese em nossa Casa

Por respeito ao pai, disseram-lhe que podiam fornecer um só músico. O Capitão então escolheu
um corneteiro para que ele tocasse uma série de notas musicais que encontrou no bolso do
uniforme do jovem falecido. Nasceu assim a melodia inesquecível que agora conhecemos como
Taps, com a seguinte letra:

/

Novo horário para 2018

15h às 16:30h

O dia terminou, o sol se foi, dos lagos, das colinas e do céu. Tudo está bem, descansa protegido
Deus está próximo. A luz tênue obscurece a visão. E uma estrela embeleza o céu, brilhando

O TERCEIRO

Luminosa. De longe se aproximando, cai a noite. Graças e louvores para os nossos dias.
Debaixo do sol, debaixo das estrelas, debaixo do céu, enquanto caminhamos, isso nós sabemos,
Deus está próximo. (extraído da web)
- Para ouvir esta melodia belíssima basta mencionar na internet “Toque de Silêncio”

CENTRO ESPÍRITA ARAUTOS DE UMA NOVA ERA
Estrada do Portela, 347 Madureira/RJ CEP 21.351-116 Tel: 3259-9071
E-mail: arautosdeumanovaera@gmail.com
Facebook: facebook.com/arautosdeumanovaera
Site: www.ceane.com.br

