PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES

Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era

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

Novembro / Dezembro - 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.

AGORA!

- 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)

Filhos da alma!
Estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre que
afagam, que se alongam na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos
enfraquecidos na luta.
É necessário agora que os cristãos decididos arregacem as mangas
e ajam em nome de Jesus.
O Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das
lágrimas. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando-o à
última hora. Estais convidados a impregnar o mundo com a luz da verdade do
Eu espiritual sobre toda experiência humana, iluminando-a.

Quinta-Feira - Primeira quinta-feira do mês: reunião de trabalhadores da Casa
de 19:00h às 20:30h.
- 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

Só o amor tem o antídoto para anular o ódio dissipando as sombras
da alma.
Só o amor meus filhos tem o poder de erradicar o egoísmo em
todas as suas formas destruidoras.
Sede pois cada um de vós aquele que instaura o Reino de Deus no
coração e dilata-o na direção da família, do lugar de trabalho e de toda a
sociedade.
Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde.
Fazei o bem hoje, AGORA, onde quer que se faça necessário.
Que o Senhor de bênçãos nos fortaleça.
O servidor humílimo e paternal de sempre.
Bezerra



VIDA SAUDÁVEL

QUAL A MELHOR RELIGIÃO?

Algumas sugestões do médico
e professor Paulo A. Chenso

Breve diálogo entre o teólogo brasileiro Leonardo Boff e o
líder espiritual budista Dalai Lama no intervalo de uma
mesa-redonda sobre religião e paz entre os povos.

Não Na

1 – Beba mais água.
2 – Coma mais o que nasce em árvores e plantas.
3 – Faça caminhadas regulares pelo menos 30 min por dia
4 – Não compare sua vida com a dos outros.
5 – Não se exceda.
6 – Não se torne demasiadamente sério.
7 – Não desperdice sua energia com fofocas.
8 – A inveja é uma perda de tempo. Agradeça a Deus pelo que possui.
9 – A vida é curta demais para odiar alguém. Perdoe.
10 – Sorria e gargalhe mais.
11 – Entre mais em contato com sua família.
12 – Reserve um tempo para conviver com idosos e crianças.
13 – Desfaça-se do que não é útil.
14 – Quando acordar de manhã agradeça a Deus pela graça de estar vivo.
15 – Por melhor ou pior que a situação seja, ela mudará, tudo passa.
16 – Acredite: Deus cura tudo.
WhatsApp

PASSEIO NO JARDIM BOTÂNICO
DIA 13 / 12 / 2015
Saída de nossa Casa às 12h
Almoço de 11h às 12h no Norte Grill Madureira
Um verdadeiro Santuário ecológico de palmeiras centenárias e
riquíssima variedade de flora e fauna, em uma das mais belas e
bem preservadas áreas verdes da nossa cidade.
Investimento: R$ 150,00

Perguntei-lhe: “Santidade, qual a melhor religião?”
Esperava que ele dissesse: “É o budismo tibetano” ou “são as religiões
T o cristianismo”.
T
orientais muito mais antigas que
O Dalai Lama fez uma pequena pausa, deu um sorriso, me olhou bem
nos olhos – o que me desconcertou um pouco, porque eu sabia da malícia
contida na pergunta – e afirmou:
“A melhor religião é a que mais te aproxima de Deus, do infinito, é
aquela que te faz melhor”.
Voltei a perguntar: “O que me faz melhor?”
“Aquilo que te faz mais compassivo”. E aí senti a ressonância tibetana,
budista, taoísta de sua resposta.
“Aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais
humanitário, mais responsável, mais ético. A religião que fizer isso de ti é a
melhor religião.”
Calei maravilhado, e até os dias de hoje estou ruminando sua resposta
sábia e irrefutável.
Não me interessa amigo, a sua religião ou mesmo se tem ou não tem
religião. O que realmente importa é a sua conduta perante o seu semelhante, sua
família, seu trabalho, sua comunidade, perante o mundo...
O universo é o eco de nossas ações e pensamentos. A lei de ação e
reação não é exclusiva da física. Ela também está nas relações humanas. Se
eu ajo no Bem, receberei o Bem...
Ser feliz não é questão de destino. É de escolha.
Leonardo Boff
volt

“Sacrificio já”

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA

“Portanto, se tu estás fazendo a tua oferta diante do altar e te
lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o
altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e então,
voltando, faze a tua oferta” (São Mateus, v: 23-24)

DIA

Quando Jesus disse: “Vai-te reconciliar com teu irmão e depois
virás a fazer a tua oferta”, ensinou que o sacrifício mais agradável ao
Senhor é o do próprio ressentimento; que antes de se apresentar para ser
perdoado, é preciso que ele próprio perdoe e que, se houver feito algum
mal a outrem, é necessário que o haja reparado. Só então a sua oferta
será bem aceita, porque virá de um coração escoimado e livre.
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TEMA

EXPOSITOR(A)

NOVEMBRO
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16

“Eles vivem”

Anderson Fernando

E.S.E. Cap VIII Simplicidade e pureza de
coração.

Carlos Ferreira

E.S.E. Cap VIII Pecado por pensamento.
Adultério.

Luis Antonio

E.S.E. Cap VIII Verdadeira pureza. Mãos
não lavadas.

Marcos Jordão

E.S.E. Cap VIII Escândalos. Se a vossa
mão é motivo de escândalo, cortai-a.

Eulina Castro

E.S.E. Cap. X, itens 7 e 8
23

TODO 3º DOMINGO

30

CARAVANA “FRANCISCO DE ASSIS” AO
HOSPITAL COLÔNIA DE CURUPAITI

DEZEMBRO

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

07

Chamamento do Senhor

Ivanizo

14

O Cristo Consolador

Nelson Tavares

(AQUELES QUE QUISEREM JUNTAR-SE À CARAVANA PODEMOS
CONCILIAR CARONA OU SUGERIR UMA VAN CASO SEJA
NECESSÁRIO)

21

Quando Jesus nascerá ?

Anderson Fernando

28

Não haverá reunião Pública

--------------------

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

QUE 2016 LHE SEJA PLENO DAS BENÇÃOS DO SENHOR

X

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
especial DE FINAL DE ANO
Dia 18 de dezembro

FELIZ POR QUE?
Por conhecer uma doutrina esclarecedora de justiça e paz.
Feliz por encontrar respostas das nossas dificuldades e
sofrimentos que estamos passando, que só a reencarnação pode
esclarecer.
Feliz por saber que temos um guia espiritual que nos
acompanha na jornada terrena nos dando apoio e encorajamento para as
lutas da vida.
Feliz por saber que Jesus é o Mestre divino governador do
planeta e que continua firme no leme, nos conduzindo na grande obra da
regeneração.
Feliz por saber que Deus é a causa primária e inteligência
suprema, e que nada pode fugir do Seu olhar sábio e amoroso.

A PARTIR DE 20h
VAMOS COMEMORAR MAIS UMA ETAPA VENCIDA!
CARDÁPIO:
SALADA DE BACALHAU OU
STROGONOF DE FRANGO
SOBREMESA INCLUSO

Feliz enfim, por compreender a lei soberana do livre arbítrio,
que nos infunde responsabilidade pessoal para resgatar hoje os erros de
ontem, ao mesmo tempo que nos faculta nova semeadura para a colheita
gloriosa do amanhã.

(R$ 15,00)
SUA PRESENÇA É INDISPENSÁVEL!!

Joacyr Knust / web

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

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES PARA 2ªFEIRA

Maiores informações com Nilza na Secretaria
02 Novembro – Edmilson / Denise 07 Dezembro – Anderson / Sérgio

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

09 Novembro – Cecília / Fátima
/

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

14 Dezembro – Edmilson / Rosângela

16 Novembro – Sérgio / Anderson
23 Novembro – Denise/ Rosângela
30 Novembro – Sérgio / Fátima
“SOMOS AFORTUNADOS PORQUE TEMOS TRABALHO”
André Luiz

