PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES

ria
Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era

Segunda-Feira - Reunião Pública de 20h às 21:30h palestra e passes.
- Mocidade e Evangelização Infantil 2º andar de 20 às 21h.

Setembro/Outubro 2018

- Estudo do livro “Céu e o Inferno” de 15 às 16:30h.

Kardec e a educação

- Estudo da “Gênese” de 19 às 19:50h.
- Atendimento Fraterno de 19h às 20 hs.
Terça-Feira
sopa das assistidas com palestra e distribuição de gêneros alimentícios a partir de
- Primeira Terça-feira do mês: Reunião de Trabalhadores da Casa
09:00 horas,
de 18:15 às 19:15h.
- Introdução à série psicológica de Joanna de Ângelis de
de 19:30 às 21h.
Quarta-Feira

- Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo e aplicação de
passes de 15h às 16:30h.
- Reunião de desobsessão e de cura espiritual (privativa) 19:30
às 21:30h.

Quinta-Feira
- Estudo sistematizado da Gênese de 15h às 1630h.
- Iniciação mediúnica (privativa) 19:30h

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.
Estudo da Mediunidade I de 14h às 15:30h.
Estudo da Mediunidade II de 15:30 às 17h.
Estudo do livro “Nas Fronteiras da Loucura: 17h às
18:30h.
3 ºDomingo
Caravana Francisco de Assis na visitação ao Hospital Colônia
de Curupaiti de 14h às 17:00h.

“A educação é a arte de formar os homens. Consiste no
desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. É o
conjunto dos hábitos adquiridos que são o resultado de todas as impressões
que os provocaram, e a direção dessas impressões depende unicamente dos
pais e dos educadores.”
Essa visão sobre a educação moral vai ser ampliada a partir de
1855, quando o professor Rivail entra em contato com os fenômenos
mediúnicos e revela a existência e comunicabilidade dos espíritos,
consolidando-se em 18 de Abril de 1857 com o lançamento de “O Livro dos
Espíritos”, obra básica do Espiritismo, onde encontramos entre diversas
perguntas e respostas acerca da educação, o seguinte:
(Qst 208) “O espírito dos pais não exerce influência sobre o do
filho, após o nascimento? Resposta: “Exerce, e muito, pois como já dissemos,
os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco.
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A ligação da doutrina espírita com a educação moral é mais
que estreita, é interativa, motivo pelo qual o Espiritismo é doutrina
educação do espírito imortal e o Centro Espírita é, acima de tudo, escola
almas.
Allan Kardec, o ilustre professor Rivail, transforma-se
educador da França para educador da humanidade.
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Quando os pais e professores compreenderem sua sagrada
missão educadora, e a imortalidade da alma e a reencarnação nortearem tanto
a filosofia da educação quanto a pedagogia, então o atual sistema de ensino
passará por uma grande renovação, a família será revitalizada e
conseguiremos implantar a educação moral.
Marcus de Mário



PÁGINA DE OPORTUNIDADES

Não Na

EVANGELIZAÇÃO INFANTIL

Na Evangelização infantil se dá a transmissão do conhecimento espírita e
da moral evangélica pregada por Jesus. O conhecimento é transmitido por meio de
situações práticas da vida, em um ambiente descontraído onde a criança participa,
questiona, se informa, reflete e conclui.
Traga seus filhos às segundas-feiras de 20 às 21h.
MOCIDADE ESPÍRITA
Para os jovens é realizado o estudo de diversos temas à luz da Doutrina
Espírita às segundas-feiras de 20 às 21h. Incentive seus filhos a participarem!
ATENDIMENTO FRATERNO
O atendimento fraterno tem o objetivo de acolher quem chega na Casa
Espírita, fornecendo esclarecimento e consolação. É uma conversa individual e
confidencial feita com muito amor e compreensão para com aqueles que chegam
em sofrimento, ou que desejam conhecer a Doutrina Espírita. Nesse atendimento é
feito o encaminhamento adequado à situação de cada um, dentro das
possibilidades que a Casa oferece..
O atendimento fraterno funciona às segundas-feiras de 19 às 20h.

21 GOTAS DE SABEDORIA
01 – Elogie, mas sem favorecer vaidades.
02 – Tenha um aperto de mão firme.
03 – Olhe as pessoas nos olhos.
04 – Gaste menos do que ganha.
05 – Treina a doação silenciosa.
06 – Trate a todos como gostaria de ser tratado.
T
07 – Faça novos amigos. T
08 – Saiba guardar segredo.
09 – Não adie uma alegria.
10 – Surpreenda aqueles que você ama com presentes inesperados.
11 – Sorria.
12 – Não seja indiferente quando puder ser útil
13 – Peça a Deus o que necessita e não o que deseja.
14 – Dê às pessoas uma segunda chance.
15 – Não tome nenhuma decisão na dúvida ou sob ressentimentos.
16 – Respeite a Mãe Natureza.
17 – Dê o melhor de si em seu trabalho.
18 – Seja humilde, sobretudo nas vitórias.
19 – Jamais prive uma pessoa de esperança.
20 – Saiba dizer não sem magoar.
21 – Desenvolva a compaixão.
Extraído da web

LIVRARIA
As principais obras espíritas recomendadas pela Federação Espírita
Brasileira estão disponíveis em nossa livraria.

FEIRINHA DA CARIDADE
Roupas, sapatos e objetos semi-novos estão à disposição dos
frequentadores e do público em geral. Nosso Bazar funciona todos os sábados de
15 às 18h.

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE
SETEMBRO

OUTUBRO

01 – Deli Elias
08 – Nilza Ferreira
13 – Rosangela Duarte
20 – Edson R. Froes
22 – Valdemar Pereira

07 – Marcos A. Arruda
10 – Tarcísio Macedo
11 – Lana Cristina
16 – André L. Dias
29 – José Feliciano

Parabéns aos irmãos de ideal! Jesus convosco.

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES 2ª FEIRA
03 Set. – Edmilson / Tarcísio

01 Out. – Tarcísio / Mônica

10 Set. – Cecília / Mônica

08 Out. – Sérgio / Tarcísio

17 Set. – Luiza / Edmilson

15 Out. – Anderson / Luiza

24 Set. – Jaqueline / Anderson

22 Out. – Cecília / Jaqueline

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
DIA

EXPOSITOR(A)

SETEMBRO
03

E.S.E. CAP XIX INST DOS ESPIRITOS
A FÉ DIVINA E A FÉ HUMANA

10

E.S.E. CAP XX ITENS 2 e 3
OS ÚLTIMOS SERÃO OS PRIMEIROS

29 Out. – Edmilson / Anderson

AGENDE-SE

TEMA

ANDERSON FERNANDO

LILIANA MOISÉS

SETEMBRO

17 E.S.E. CAP XX TRABALHADORES DA
ÚLTIMA HORA ITENS 4 e 5

JOÃO BRANDÃO

01 – Mega Bazar – Preços a partir R$ 2,00 – 10 às 16 horas
15 – Estudo Especial de Sábado – Inteligência Emocional - 17h.
22 – Festa da Primavera – a partir das 18 h.

24 E.S.E. CAP XXI FALSOS CRISTOS E
FALSOS PROFETAS ITENS 1,2 e 3

ANTONIO CESAR

OUTUBRO

OUTUBRO

21 – Seminário Francisco de Assis às 14:30 h.

PALESTRA & PASSES COM AS ASSISTIDAS DA CASA
DIA 15 DE SETEMBRO – 10h
PALESTRANTE: FÁBIO BRANCO
TEMA: E.S.E.“CAUSAS ANTERIORES DAS AFLIÇÕES
CAPÍTULO V – ITENS 6 E 7
DIA 20 DE OUTUBRO – 10h
PALESTRANTE: ANDERSON FERNANDO
TEMA: E.S.E. “DEIXAI QUE VENHAM A MIM AS CRIANÇINHAS”
CAPÍTULO VIII – ITENS 18 E 19

01 L.E. A LEI DE REPRODUÇÃO
ITENS I e II QST 686 à 692A

MARCOS JORDÃO

08 L.E. A LEI DE REPRODUÇÃO
ÍTEM III QST 693 e 694

CARLOS FERREIRA

15 L.E. A LEI DE REPRODUÇÃO
ITENS IV e V QST 695 à 701

ANA LUCIA

22 L.E. A LEI DE CONSERVAÇÃO
ÍTENS I e II QST 702 à 710

ALCIDES GERALDO

29 L.E. A LEI DE CONSERVAÇÃO
ITENS III e IV QST 711 à 717

JULIANA FREITAS

.
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RELIGIÃO „SUPERIOR‟

Dizes que sou futuro.

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 me desampares no presente.
Dizes que sou a esperança da paz.
Não me induzas à guerra.
Dizes que sou a luz dos teus olhos.
Não me confies ao mal.

Perguntei-lhe: “Santidade, qual a melhor religião?”
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:

Não espero somente o teu pão.
“A melhor religião é a que mais te aproxima de Deus, do Infinito.
É aquela que te faz melhor.”

Dá-me luz e entendimento.
Não desejo tão só a festa de teu carinho.

Voltei a perguntar? “O que me faz melhor?”

Suplico-te amor com que me eduques.

“Aquilo que te faz mais compassivo”.

Não te rogo apenas brinquedos.
E aí senti a ressonância tibetana, budista, taoísta de sua resposta.
Peço-te bons exemplos e boas palavras.
Não sou simples ornamento de teu caminho.

“Aquilo que te faz mais sensível, mais desapegado, mais amoroso, mais
humanitário, mais responsável, mais ético”.

Sou alguém que te bate à porta em nome de Deus.

“A religião que fizer isto de ti é a melhor religião...”

Ensina-me o trabalho e a humildade.

Calei. E até os dias de hoje estou ruminando sua resposta irrefutável.

Ensina-me o devotamento e o perdão.
Compadece-te de mim.
Orienta-me para que eu seja bom e justo.
Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra...

Não me interessa amigo, a tua religião ou mesmo se tem ou não tem religião.
O que realmente importa é a tua conduta perante o teu semelhante, tua família, teu
trabalho, tua comunidade...
/

Lembremos: O universo é o eco de nossas ações e pensamentos. A lei de
ação e reação não é exclusiva da física.

Mensagem da Criança / Meimei – Francisco C. Xavier

O TERCEIRO
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

Ela também está nas relações humanas...
Se eu ajo no bem, receberei o bem.
Ser feliz não é questão de destino. É tua escolha.
Web

