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 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.

O CRISTO CONSOLADOR

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.

Venho, como outrora aos filhos desgarrados de Israel, trazer a
verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. O Espiritismo, como outrora a minha
palavra, há de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável
verdade: o Bom Deus, o Grande Deus, que faz germinar as plantas e se
agitarem as ondas.

Quarta-Feira - Reunião Pública, com estudo do Evangelho Segundo o

Revelei a doutrina divina e, como um segador, enfeixei o bem
esparso na humanidade e disse: “Vinde a mim todos vós que sofreis”.

- Atendimento Fraterno a partir de 19h.

Espiritismo e aplicação de passes de 15h às 16:30h.
- Reunião de desobsessão e de cura espiritual (privativa) – 19h
às 21:30h
Quinta-Feira - Primeira quinta-feira do mês: reunião de trabalhadores da Casa
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.

Homens fracos, que sabeis em trevas a vossa inteligência, não
afasteis o archote que a clemência divina depôs em vossas mãos para aclarar
o vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, no regaço do Pai.
Sinto-me por demais tomado de compaixão por vossas
misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender mão socorredora aos
infelizes que se deixam resvalar no abismo do erro. Não mistureis o joio com o
bom grão, nem as utopias com as verdades.
Eu vos digo em verdade: aqueles que conduzem os seus fardos
e ainda assistem os seus irmãos, são meus bem-aventurados.

2º sábado: almoço das assistidas a partir das 9h.

Instruí-vos na preciosa doutrina que vem ensinar o sublime
objetivo da provação humana. Estou convosco e o meu apóstolo vos ilumina.

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

Deus consola os humildes e concede forças aos aflitos que as
pedem. Seu poder se estende pela Terra, e em toda parte, ao lado de uma
lágrima, derrama o bálsamo consolador.

Caravana Francisco de Assis na visitação ao Hospital Colônia

Sou o grande médico das almas, venho trazer-vos o remédio
que as há de curar. Os fracos, os sofredores, e os enfermos são meus filhos
prediletos. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estais sobrecarregados, e
sereis aliviados e consolados.

3 ºDomingo
de Curupaiti de 14h às 17h.

E.S.E. Cap VI – Instruções dos Espíritos/ O Espírito de Verdade

.

ENTRAR NO TEMPLO (INTERIOR)
Começamos retirando a nossa atenção de tudo que está
acontecendo
a
nossa
volta. Por meio da meditação voltamos ao centro.
Não Na
Entramos no portal da paz, do silêncio.

Ao ocupar o seu lugar dentro da câmara secreta, volte a sua
atenção para a chama sagrada, a centelha divina, que arde no altar central.

O altar do seu coração é o local para onde você vai quando
quer “alterar” – quanto quer transformar, fazer a alquimia.

Vamos a esse altar para abandonarmos a parte gasta de nós
mesmos, dos nossos hábitos e emoções condicionados pelo ego milenar, para
recordarmos a verdade do Eu livre, do Eu ilimitado, do Eu espírito, do Eu divino,
do Eu luz.
Extraído da Web

DIA 26 DE NOVEMBRO
PASSEIO À TERESÓPOLIS-RJ
SAÍDA ÀS 7:30h DE MADUREIRA
PREVISÃO DE RETORNO 20:30h

O mais difícil
Diante das águas calmas, Jesus refletia.
Afastara-se da multidão, momentos antes. Ouvira remoques e sarcasmos.
Vira chagas e aflições.
O Mestre pensava...
Tadeu e Tiago, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele um
momento raro? E ensaiaram perguntas.
– Senhor – disse João –, qual é o mais importante aviso da Lei na vida dos
homens?
T
T
E o Mestre passou a responder:
– Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
– E qual a virtude mais preciosa? – indagou Tadeu.
– A humildade.
– Qual o talento mais nobre, Senhor? – falou Tiago.
– O trabalho.
– E a norma de triunfo mais elevada? – indagou Bartolomeu.
– A persistência no bem.
– Mestre, qual é, para nós todos, o mais alto dever? – aventurou Tadeu
novamente.
– Amar a todos, a todos servindo sem distinção.
– Oh! Isso é quase impossível – gemeu o aprendiz.
– A maldade é atributo de todos – clamou Tiago –; faço o bem quanto posso,
mas apenas recolho simples espinhos de ingratidão.
– Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte – acentuou outro discípulo.
E as mágoas desfilaram diante do Mestre silencioso.
João, contudo, voltou a interrogá-lo:
– Senhor, que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil?

R$ 150,00 C/ ALMOÇO

Jesus sorriu e declarou:

CONTATO: 3259-9071 /99112-1417 Nilza

– A resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar
em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar... A
aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência.
“A Vida Escreve” / Hilário Silva

MEDITAÇÃO
A meditação treina a capacidade de prestar atenção.

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
DIA

Verificou-se que a meditação aperfeiçoa a habilidade da pessoa
de captar sutis manifestações no ambiente e de prestar atenção ao que está
acontecendo, em vez de deixar a mente dispersar-se.
Essa habilidade significa que, ao conversar com alguém, a
pessoa que medita regularmente estabelece uma relação de maior empatia,
porque consegue dar atenção especial ao que a outra pessoa está fazendo e
dizendo, e consegue captar melhor as mensagens ocultas que ela está
transmitindo.
Talvez o efeito mais importante da meditação seja alcançar a
paz interior, um refúgio onde você pode escapar da turbulência do dia-a-dia...

TEMA

EXPOSITOR(A)

NOVEMBRO
07

A Lei de Amor
E.S.E. Cap XI Itens 8,9 e 10

14

O Egoísmo
E.S.E. Cap XI Itens 11 e 12

Anderson Fernando

Carlos Ferreira

Extraído de “A Arte da Meditação” / Daniel Goleman

21

A Fé e a Caridade
E.S.E. Cap XI Ítem 13

28

Caridade com os criminosos
E.S.E. Cap XI Itens 14 e 15

Liliana Moisés

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE

NOVEMBRO

DEZEMBRO

01 – Margarethe Nunes Santos
04 – Rosangela Batista
08 – Julio Cesar da S. Santos
20 – Valéria Lisboa Guimarães
27 – Célia Maria E. de Sá Seabra
30 – Esmeralda G. de Sant’Anna

19 – Alzira R. Ferreira
24 – Adaíra B. de Holanda
24 – Sebastião Jorge S. Pinto
25 – Paulo César Diniz
28 – Maria Duarte
31 – Edmilson S. Ferreira

Que a fé no Senhor seja a vossa luz. Parabéns!

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

Neuza Yer

DEZEMBRO
05

A Revolução do Evangelho

Luis Antônio

12

Jesus o médium divino

Marcio Zile

19

Jesus - Governador do Planeta

Daniel Navarro

‘PESCARIA CÓSMICA’

Oração Nossa
;cb
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Existe uma estreita ligação entre a linguagem invisível do Universo, as
frequências elevadas do coração e a criação de uma vida altamente
satisfatória, plena de poder pessoal e competência intelectual.

Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho,
a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando,
a sofrer sem magoar seja a quem for,
a progredir sem perder a simplicidade,
a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições,
a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia,
a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir,
a compreender o próximo sem exigir entendimento,
a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever
sem cobrar taxa de reconhecimento.

Quando cérebro e coração estão em sincronia, mais criatividade, capacidade
Intelectual e maior saúde ficam disponíveis para o ser humano.

Pequenas e simples atitudes diárias guiadas pelo coração tem capacidade
de transformar as relações, a produção dos indivíduos, os resultados
das empresas e a realidade do mundo à nossa volta.
Fazemos a todo instante uma „pescaria cósmica‟ no vasto mar de possibilidades
quânticas do universo, elevando ou abaixando a dimensão de pensamento
em que nos inserimos.

Senhor,
fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros,
assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas
próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos o que
não desejamos para nós. Auxilia-nos sobretudo a reconhecer que a nossa
felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios,
onde e como queiras, hoje, agora e sempre.

Nosso papel como seres humanos é entender esse processo
e despertar para um outro nível de atuação, numa dimensão superior, mais
amorosa, mais interconectada, menos competitiva e mais humana, para
sabermos entrar em alinhamento energético com as novas
vibrações que já estão a envolver a Terra.
Extraído do livro “Conexão Coração” / Ana Abrantes

Emmanuel / “A luz da Oração”

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES PARA 2ªFEIRA
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
Site: www.ceane.com.br
O TERCEIRO
Facebook: facebook.com/arautosdeumanovaera
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/ 07 Novembro – Edmilson/ Denise

05 Dezembro – Anderson / Sérgio

14 Novembro– Sérgio / Edmilson

12 Dezembro – Sérgio / Fátima

21 Novembro – Cecília / Tarcísio

19 Dezembro – Denise / Luisa

28 Novembro – Denise/ Anderson

