PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES
Segunda-Feira - Reunião Pública de 20h às 21:30h palestra e passes.
- Mocidade e Evangelização Infantil 2º andar de 20 às 21h.
- Estudo do livro “Justiça Divina” de 15 às 16:30h.
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O TRABALHADOR ESPÍRITA

- Estudo da “Gênese” de 19 às 19:50h.
- Atendimento Fraterno a partir de 19h.
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 18:30 às 19:30h.
- Introdução à série psicológica de Joanna de Ângelis de
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) 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.
Curso Educação da Mediunidade I de 14h às 15:30h.
Curso Educação 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 seara do Cristo representa um sagrado e sublime convite a todo
aquele que efetivamente almeja contribuir com os homens. Dotado das mais sublimes
capacidades espirituais, Jesus soube preparar seus colaboradores, concedendo-lhes a
oportunidade do serviço evangélico, na medida em que seus exemplos os qualificavam.
O Espiritismo, revivendo a mensagem da Boa Nova, qualifica seus
operários sob a ética cristã, convidando-os à cooperação singela, porém revestida de probidade e
autoridade. O trabalhador espírita deve esforçar-se por ser o homem de bem que leciona o
Evangelho colocando-se à disposição para testemunhos.
Na senda evangélica, não se pode caminhar destituído do compromisso
com a mensagem revelada por Jesus. O tarefeiro do Evangelho deve guardar a disciplina para
bem servir. Observar o horário de início e término das atividades, respeitando-os rigorosamente.
Evitar, a todo custo, as faltas sem justificativas plausíveis.
Fugir de todo e qualquer sentido de concorrência entre os irmãos,
lutando para se apagar em serviço fraternal, cultivando, diariamente, a bênção da discrição.
m
Estudar com dedicação as obras de Allan Kardec, para que o Espiritismo
seja dignificado por meio das colocações lúcidas da Doutrina Espírita, contribuindo com a
coletividade.
Evitar a veiculação dos comentários menos dignos, exaltando a
fraternidade como grande bandeira.
Cumprir as normas do bom comportamento, aliando-se à Verdade
consoladora, evitando os escândalos na vida pessoal e, sobretudo, no labor cristão.
Valorizar e representar a instituição em que coopera dignificando as
Casas Espíritas com sua frequência e assiduidade, para cumprir com o programa das entidades
espirituais.
Por fim, semear o bem e a paz, para que todos contribuamos com Jesus,
na implantação do Evangelho, em legítimo, fraterno e incontestável trabalho espírita.

Do livro "Yvonne entre nós", pelo Espírito de Yvonne do Amaral Pereira, Psicografia de Emanuel Cristiano



MEDIUNIDADE E COMPROMISSO
A

A mediunidade é fenômeno inerente ao processo
evolutivo; faz parte da condição moral de todos os seres humanos.
Não Na
Deus não dá encargos e incumbências às criaturas, mas
coloca nelas vocações ou predileções inatas.
Os dons espirituais são capacidades inerentes da alma.
Vocação é um talento a ser exercido de uma forma exclusivamente
nossa.
Segundo considerações de Allan Kardec, em “O Livro dos
Espíritos”, todos os indivíduos são médiuns.
O medianeiro é uma pessoa como as demais. O que o
diferencia, se é que algo o diferencia, é uma dilatada
responsabilidade pelos conhecimentos adquiridos, principalmente
quanto aos mecanismos da lei de causa e efeito e, consequentemente,
um maior dever em servir.
Assim, a mediunidade lhe representa uma abençoada
oportunidade de trabalho e de reforma interior, porque, geralmente,
suas dívidas são bastante grandes frente às leis divinas.
Emmanuel

“O FILHO PRÓDIGO” – DA MISERICÓRDIA AO PERDÃO
(PARÁBOLA DE JESUS)

O Pai não estabelece o tempo que levará para o filho infantil
despertar. Ele amorosamente aguarda, e quando esse filho cai em si pela
dor, o Pai o recebe de braços abertos...
Aprendamos através do amor, das lições recebidas pelo
perdão dado, pelo acolhimento a todos aqueles que nos prejudicaram.
T

T

Sejamos verdadeiros filhos de Deus sendo filhos do amor e
do perdão e não reprodutores da raiva, da agressividade e da mágoa.
Anderson Fernando

A IMPORTÂNCIA DA JUVENTUDE NO MEIO ESPÍRITA
Juventude é sinônimo de renovação.
Dar um lugar ao jovem no meio espírita é dar esperança ao
mundo; é inovar e transformar na Casa Espírita, pois para construirmos
um mundo de regeneração, é necessário dar espaço para todos terem
contato com o conhecimento esclarecedor que é o Espiritismo.
Thainá

DIA 06 DE MAIO 16h.
Peça teatral em nossa Casa
Grupo de Teatro Espírita Humberto Cavalcante apresenta:

“SEXO E DESTINO”
Baseado no livro psicografado por Chico Xavier e Waldo Vieira, pelo
espírito André Luiz
(R$ 10,00 + 1kg de alimento com direito a um lanche fraterno)

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE
MAIO
03 – Denise Elias
04 – Ivone Gomes
09 – Fátima do Rosário
19 – Angélica Cristina
23 – Silvia Ribeiro
30 – Laís Monteiro

JUNHO
05 – Fábio Branco
07 – Mônica F. Dantas
14 – Nilza Gonsalves
17 – Deise Elias
24 – Luiz Antonio
27 – Maria Inês
30 – Simone Gama

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES 2ª FEIRA
07 Maio – Edmilson / Tarcísio

04 Junho – Tarcísio / Mônica

14 Maio – Cecília / Mônica

11 Junho – Sérgio / Tarcísio

21 Maio – Sérgio / Luiza

18 Junho – Anderson / Luiza

28 Maio – Anderson / Jaqueline

25 Junho – Luiza / Jaqueline

ESTUDO ESPECIAL DE SÁBADO
DIA 09 DE JUNHO – 17h

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
DIA

TEMA

EXPOSITOR(A)

MAIO
07 O TRABALHADOR NA CASA ESPÍRITA

ANDERSON FERNANDO

14 E.S.E. CAP XVIII “A PORTA ESTREITA”
ITENS 3,4 E 5

ANTONIO CESAR

21 E.S.E. CAP XVIII “OS QUE DIZEM: SENHOR,
SENHOR!” ITENS 6,7,8 E 9
28 E.S.E. CAP XVIII “MUITO SE PEDIRÁ A QUEM
MUITO RECEBEU” ITENS 10,11 E 12

MARIA JOSE PIMENTEL

NEUZA YER

“a Alquimia do Universo”
Com Luis Antonio
JUNHO
04 L.E. “O BEM E O MAL” QST 640 a 646

PALESTRA & PASSES COM AS ASSISTIDAS DA CASA
DIA 12 DE MAIO – 10h
PALESTRANTE: MARIA JOSÉ PIMENTEL
TEMA: A IMPORTÂNCIA DA MÃE

MARCOS JORDÃO

11 L.E. “A LEI DE ADORAÇÃO” QST 649 À 652

MARCIO ZILE

18 L.E. “A LEI DE ADORAÇÃO” QST 653 À 657

CARLOS FERREIRA

25 L.E “A LEI DE ADORAÇÃO” QST 658 À 666

GUSTAVO CASTRO

DIA 09 DE JUNHO – 10h
PALESTRANTE: ANDERSON FERNANDO
TEMA: O FILHO PRÓDIGO
.

X
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A GÊNESE

Mãe carinhosa mãe amiga mãe irmã
Mãe sem ter gerado é a mãe do coração

A CRIAÇÃO PRIMÁRIA CAP VI ITEM 14 – Sendo Deus eterno
por sua natureza, criou de toda eternidade, pois de outra forma não
podia ser; porque, a qualquer época longínqua a que, pela imaginação,
recuemos os limites supostos da criação, ficará sempre, além desse
limite, uma eternidade – mede bem este pensamento.
Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua
perpetuidade.
Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, o aparecimento
do Sol, dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que se vão
derramando por toda parte, nascido do Eterno, remonta aos períodos
inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat lux do princípio. (Allan

Mãe solidão mãe de muitos mãe de poucos
Mãe de todos nós mãe das mães mãe dos filhos
Mãe – pai duas vezes mãe

Mãe lutadora e companheira mãe educadora
Mãe mestra mãe analfabeta sábia mãe
Mãe dos simples e dos pobres
Mãe dos que nada tem
Mãe do silêncio mãe comunicação

Kardec)

Mãe dos doentes e dos sãos
Mãe dos que plantam e dos que colhem
Mãe de quem nada fez e de quem compra feito

- “A Gênese completou 150 anos em 2018. No dia 06 de janeiro de
1868, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, lançou o quinto livro do
pentateuco ‘A Gênese – Os milagres e as predições segundo os Espiritismo’.
O objetivo da obra foi levantar questões sobre a criação da
humanidade, tanto corpórea quanto espiritual.”

Mãe de quem magoou e de quem perdoou
Mãe rica mãe pobre mãe dos que já foram mãe dos que ficaram
Mãe dos guerreiros e dos guerreados
Mãe que sorri mãe que chora mãe que abraça e afaga
Mãe presente Mãe ausente Mãe do sagrado Mãe de luz

(publicado pela Radio Boa Nova)

Mãe de Jesus
Mãe singular sem rima

DIA 23 DE JUNHO – 18 h

/

Mãe simplesmente Mãe.
web

Festa junina de nossa Casa
O TERCEIRO

“ARRAIÁ DOS FRANCISCANOS”
“ISMPERAMO OCÊIS COM SEU MIÓ TRAJE CAIPIRA!!”

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

