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

Julho/Agosto - 2016

de passes e evangelização infantil 2º andar.

PRUDÊNCIA

- Estudo do livro “O Céu e o Inferno” de 15h às 16:30h.
- Curso “O que é o Espiritismo” de 19h às 19:50h.
- Atendimento Fraterno a partir de 19h.
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.
Segunda Terça - Visitação ao Lar Maria de Lourdes(abrigo de crianças especiais)
do mês
Rua Pajurá, 256 Taquara – Saída do Centro às 14:00h.
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) – 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.

Aquietemo-nos.
A pátria do Cruzeiro, com a responsabilidade de representar a
fraternidade na Terra, está diante dos olhos do mundo que aproveitando a
ocasião dos jogos redescobre o Brasil.
Colocamo-nos neste momento, à disposição dos benfeitores, para
pedir as bênçãos para nossa gente, para nossa terra, para nosso torrão Natal.
E percebemos o cuidado dos Espíritos Nobres que representam os Pais da
Pátria, para zelar pelo equilíbrio, pela prudência e pela ordem.
Os nossos amigos maiores pedem que nos habituemos nesses dias:
amanhecer orando pela Pátria; durante o dia, mentalizar a paz na Pátria; ao
adormecer, orar pelo equilíbrio da Pátria.
Os irmãos infelizes, acostumados à balbúrdia, à desordem no mundo
espiritual inferior, querem aproveitar, também, no seu trabalho organizado,
chamar a atenção do mundo, para desmoralizar o grande Programa de Jesus
para o Brasil.
Orando juntos, estaremos ligando as forças vivas da bondade, que
emana do coração do nosso mestre, o Cristo de Deus.
O momento recomenda prudência, e cuidado.

Sábado -

1º sábado : Campanha do Quilo de 9:30h às 12:00h.
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
Caravana Francisco de Assis na visitação ao Hospital Colônia
de Curupaiti de 14h às 17h.

O Anjo Ismael organizou programa de trabalho intenso para
estabelecer nos pontos estratégicos nas cidades importantes do país, as
defesas necessárias à vigilância.
Confiemos atentos.

Que Jesus abençoe a Pátria que amamos. Que os ambientes dos
jogos sejam protegidos pelas forças da luz, e que a nossa certeza na
condução dessas energias nobres faça de nós também instrumentos da paz.



APARÊNCIAS

GENUÍNA ALEGRIA

Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples
escravoNão
de Na
compromissos.

Já sentiu você o prazer de ajudar alguém, sem interesse secundário,
de modo absoluto, do início ao fim da necessidade.

Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável seja
ele mero devedor da multidão.

Você já pensou nos resultados incalculáveis de se proteger uma
criança impelida ao abandono; um serviço em benefício de outrem, sem pedir
ou esperar a admiração de quem quer que seja?
T

Não inveje aquele que administra, enquanto você obedece. Muitas
vezes é um torturado.

Não menospreze o colega conduzido a maior destaque.
responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante.
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Só aqueles que já passaram por essas realizações podem avaliar
a pureza da alegria e a originalidade da emoção que nos dominam, ao
cumprirmos integralmente um dever, sem ideia de compensação.
Ocasiões não faltam.

Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo,
provavelmente, lhe constitui amarga provação.

Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras, à primeira
vista. Possivelmente, estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos.

Ombreamos diariamente com multidões de doentes, desabrigados,
famintos, nus, obsessos e desorientados.

Há um encanto particular em sermos colaboradores efetivos da
vitória do próximo. Em muitas ocasiões, não há melhor estimulante à vida e a
renovação interior.

Não se agaste com o amigo mal-humorado. Você não lhe conhece
todas as dificuldades íntimas.
Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também
era assim quando lhe faltava experiência.

Quando inconformidade ou monotonia lhe desfigurem a paisagem
interior, dinamize o seu poder de auxiliar

Dê algo de si e receba a alegria que não tem preço.
Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os, quando
estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente.
Desencadeie a causa do Bem e o Bem responderá mecanicamente
com os seus admiráveis efeitos.
Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate, incessante, e
você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no
caminho daqueles que você ama.
André Luiz / “Agenda Cristã”- Francisco C. Xavier

“Estude e viva” – Emmanuel e André Luiz
volt

3º SÁBADO DA CADA MÊS 18:00 ÀS 20:00
NOVO ESTUDO EM NOSSA CASA

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
DIA

TEMA

EXPOSITOR(A)

JULHO:
JULHO
“A REUNIÃO MEDIÚNICA E SEUS FENÔMENOS”

04

Reconciliação com os adversários
E.S.E. Cap X Itens 5 e 6

Anderson Fernando

AGOSTO:

11

O sacrifício mais agradável a Deus
E.S.E. Cap X Itens 7 e 8

Nelson Tavares

AUTO-ESTIMA

18

O argueiro e a trave no olho
E.S.E. Cap X Itens 9 e 10

25

Não julgueis para não serdes julgados
E.S.E. Cap X Itens 11, 12 e 13

Maria José

Marcos Jordão

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE

JULHO

AGOSTO

07 – Maria Aparecida N. Valença
04 – Jorge Alberto de M. Barauna
16 – Rosemary Pinheiro Liberato
10 – Selma de Queiroz Rocha
16 – Deise Elias P. da Costa
24 – Marilda Pereira
20 – Therezinha de J. da Conceição
23 – Moacyr Antonio Pereira
27 – Berenice G. de Carvalho

Que Jesus vos sustente a cada passo. Parabéns!

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

AGOSTO
01

Esquecimento do passado
Livro dos Espíritos qts 392 à 396

Luis Antônio

08

Esquecimento do passado
Livro dos Espíritos qts 397 à 399

Ana Lúcia

15

O sono e os sonhos
Livro dos Espíritos qts 400 à 412 (resumo)

22

Visitas espíritas entre pessoas vivas
Livro dos Espíritos qts 413 à 418

Carlos Ferreira

29

Transmissão oculta do pensamento
Livro dos Espíritos qts 419 à 421

Liliana Moisés

Maria José

X

AJUDA, PERDOA E PASSA
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DIA 23 DE JULHO

Se alguém te fere e apedreja,
Lançando-te fel à taça,
Não te detenhas na queixa,
Ajuda, perdoa e passa.

Escárnio? Provocação?
Disputa, sombra, arruaça?
Não te canses de servir...
Ajuda, perdoa e passa.

ARRAIÁ DO ARAUTOS

Se o ridículo te expõe
À aleivosia da praça,
Cultiva o bem com fervor,
Ajuda, perdoa e passa.

Quando a aflição te visite
Na injúria que te ameaça,
Trabalha e espera o futuro,
Ajuda, perdoa e passa.

BOTE SUA MIÓ ROUPA, VEM PARTICIPÁ
VAI SÊ BÃO D+
OCÊS NUM PERDE POR ESPERAR!

Ante as fogueiras que surgem,
Quando o ódio sai à caça,
No silêncio da oração,
Ajuda, perdoa e passa.

Se a calúnia te persegue,
Na lama com que te enlaça,
Desculpa incessantemente,
Ajuda, perdoa e passa.

PRESTIGIE

O culto da caridade
É a nossa eterna couraça.
Vencendo perturbações,
Ajuda, perdoa e passa.

VAI TER CANJICA, CHOCOLATE QUENTE, BOLO DE MILHO...,

Aos obreiros do Evangelho
A treva nunca embaraça.
Quem segue com Jesus,
Ajuda, perdoa e passa.

E MUITA ALEGRIA!!

(do livro “Correio Fraterno” psic. Francisco C. Xavier)

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

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES PARA 2ªFEIRA

Maiores informações com Nilza na Secretaria

Toda segunda 3ª feira do mês, saída do Centro às 14:30h.
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
O TERCEIRO
Site: www.ceane.com.br
Facebook: facebook.com/arautosdeumanovaera
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04 Julho – Sérgio/ Denise

01 Agosto – Anderson / Sérgio

11 Julho – Cecília / Edmilson

08 Agosto – Sérgio / Fátima

18 Julho – Edmilson / Tarcisio

15 Agosto – Denise / Anderson

25 julho – Denise/ Anderson

22 Agosto – Edmilson / Luisa
29 Agosto – Cecília / Fátima

“Servir é um privilégio” - Emmanuel

