ria

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES

Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era

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

Janeiro / Fevereiro 2018

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.

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)
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.

DEPOIS DE ATRAVESSADOS TRANSES E LUTAS
que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os
venceste e de que fontes hauriste as forças necessárias para te sustentares e
refazeres, durante e depois das refregas sofridas.
Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e
sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a
medicação ou a providência ideais que o arrebataram da morte.
Experimentaste a visitação do desâsimo, à frente dos
obstáculos que te gravaram a vida, sem que te desses conta do amparo
recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança.
Crises do sentimento que se te afiguravam invencíveis, pelo
teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como
por encanto sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te
restituiu à tranqüilidade.

m

Sofreres a ausência de seres imensamente queridos, chamados
pela desencarnação, a outras faixas da experiência. No entanto, sem que
despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram,
passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo.
Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé,
aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregasses à
deserção ou à derrota, ofertando ensejo à Bondade de Deus para agir em teu
benefício.
Nas dificuldades em andamento, consideras as dificuldades que
já venceste e compreende que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem,
sustentará também hoje.

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

Para isso porém, é imperioso permanecermos fiéis ao
cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência, no centro delas, é
o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus.
“Nos dias difíceis” – Emmanuel / Chico Xavier



AMIZADE, O QUE É?

A

Q 806 – A desigualdade das condições sociais é lei da
Natureza?
Não Na

Amizade é um sentimento interessante. Eu gostaria de encontrar
palavras que me ajudassem a descrever este sentimento tão especial.
Penso, penso, penso, mas não consigo explicar. Algumas palavras
aparecem na minha cabeça: brincar, cativar e compartilhar.

“Não; é obra do homem, não de Deus.”

Q 806-A – Essa desigualdade desaparecerá algum dia?

Será que meus amigos servem só para brincar? Acho que não.
T

“Nada há eterno, senão as leis de Deus. Estai atentos, e verás que
ela desaparece aos poucos, todos os dias. Essa desigualdade desaparecerá
quando não houver a predominância do orgulho e do egoísmo; restará não
obstante, a desigualdade do mérito. Dia virá em que os membros da grande
família dos filhos de Deus não mais se olharão considerando a maior ou
menor pureza do sangue. Somente o Espírito é mais, ou menos puro, e isso
não depende da condição ou posição social”.
Livro dos Espíritos / A.K.

- 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.

T

Cativar também é importante. Cuidar para a amizade não acabar.
O mais gostoso da amizade é poder compartilhar com as pessoas
que amamos em nossas vidas.
As vezes a distância não deixa isso acontecer, mas sempre tem
um jeitinho de manter a saudade. Um bilhete, um telefonema, um e-mail, um post
no facebook...
Qualquer coisa serve, o importante é compartilhar histórias para
depois lembrar para o resta da vida.
Daniela Silva Gusmão /5º ano ensino fundamental

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE

DIA 14 DE JANEIRO ÀS 9h
SEMINÁRIO
“E SE FOSSE SEU ÚLTIMO ANO DE VIDA?”
Coordenação: Anderson Fernando
E AINDA TEREMOS ALMOÇO A PARTIR 12h

Venha confraternizar conosco

JANEIRO
02 – C.E.A.N.E
04 – Deolinda Simões
05 – Hélcio Ribeiro
08 – Cecília Pereira
15 – Maria Luiza de Aquino
20 – Maria das Merces
26 – Nathália Ribeiro
31 – Heloíza Helena
31 – Maria Cláudia

FEVEREIRO
05 – Maria do Socorro
05 – Raimundo Nonato
12 – Vera L. Ferraz
18 – Doralice Ludugerio
27 – Irenice Alves

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES 2ª FEIRA

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
08 Jan – Edmilson / Sérgio

05 Fev – Tarcísio / Mônica

15 Jan – Cecília / Anderson

12 Fev – CARNAVAL

22 Jan – Sérgio / Fátima

19 Fev – Anderson / Edmilson

29 Jan – Aniversário da Casa

26 Fev – Luiza / Jaqueline

DIA

TEMA

EXPOSITOR(A)

JANEIRO
08
15

“Persevera um tanto mais...” / Andre luiz

TEMA LIVRE
E.S.E. CAP XVII ÍTEM 4 “OS BONS
ESPÍRITAS”

ANDERSON FERNANDO
NEUZA YER

22

E.S.E. CAP XVII ÍTEM 5

MARIA JOSÉ PIMENTEL

29

REUNIÃO COMEMORATIVA DO
ANIVERSARIO DA CASA

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

TODO 3º DOMINGO
FEVEREIRO

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)

05

L.E. CAP XI OS TRES REINOS
OS MINERAIS E AS PLANTAS
QST 585 À 591

12

NÃO HAVERÁ REUNIÃO

19

26

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

L.E CAP XI OS TRES REINOS
CAP II OS ANIMAIS E O HOMEM
L.E. CAP XI OS TRES REINOS
CAP III METEMPSICOSE

.

CARLOS FERREIRA

------------------------------LILIANA MOISÉS

ALCIDES GERALDO

X

DA OBSESSÃO

Um Tanto Mais
Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos, em
determinada tarefa de amor, mas se você perseverar um tanto mais no devotamento,
ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo.

Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um
tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe
aparecerá no caminho.

A obsessão apresenta características diversas, que é necessário
distinguir bem e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos fenômenos que ela produz.
A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico pelo qual
se designa este tipo de fenômeno cujas principais variedades são:
Obsessão Simples, Fascinação, e Subjugação.

Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas,

prever o triunfo que as suas horas recolherão, nas fontes vivas da caridade.

Na Obsessão Simples o médium sabe muito bem que está lidando
com um espírito mistificador e como está prevenido raramente é enganado.

Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o

Na Fascinação o médium não acredita estar enganado. O espírito
lhe inspira uma confiança cega que o impede de ver a trapaça.

mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode

irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar
um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo porvindouro
em seu ninho doméstico.

A Subjugação é uma espécie de fascinação mais radical fazendo
com que o espírito atue até sobre os órgãos materiais, provocando movimentos
involuntários para o médium.
(LIVRO DOS MÉDIUNS CAP XXIII ÍTEM 237 / ALLAN KARDEC)

Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa
conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os
prodígios da colheita de bênção que surgirão dos seus breves minutos de gentileza.

Estudo da Gênese em nossa Casa
Observe que você mesmo para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos
semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais
de tempo, um tanto mais de carinho...

/

Novo horário para 2018

15h às 16:30h

O gênio é a paciência que não se acaba.

O TERCEIRO
André Luiz / Caminhos de Luz

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

