PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES
Segunda-Feira

Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era

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

Março / Abril - 2017

de passes.

AUTO-PERDÃO

- Mocidade e Evangelização infantil 2º andar de 20h às 21h.
- Estudo do livro “O Céu e o Inferno” de 15h às 16:30h.
- Curso “O que é o Espiritismo” de 19h às 19:50h.
sopa das assistidas com
palestra e distribuição
gêneros
alimentícios a partir de
- Atendimento
Fraterno ade
partir
de 19h.
09:00 horas,
Terça-Feira

- Estudo de livro doutrinário de 19:30h às 21:00h.

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

Perdoar a si mesmo é mais urgente que perdoar ao próximo. Se
você não perdoar a si mesmo, como vai ter condições de perdoar a quem
quer que seja?
Se não reconhecer suas próprias faltas, como conseguirá
perdoar as faltas alheias?
Perdoe primeiro a si mesmo, logo, urgentemente, se possível
ainda hoje, pois ninguém merece viver carregando culpas velhas de erros
cometidos no passado.

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.

Faça as pazes com você, e comece já a mudar seu padrão de
pensamentos e sentimentos. Devemos amar o próximo como a nós mesmos,
e devemos amar muito ao nosso próximo. Isso quer dizer que você deve
amar-se muito, muito mesmo.
Seja um vigilante atento de suas emoções. Conduza-as para o
lado positivo das coisas, pois tudo na vida tem seu lado bom, quando
queremos vê-lo.

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.
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.

Somos todos imperfeitos.. Sempre teremos altos e baixos
nesta existência.
Para Deus, só existem as experiências. Ele nunca nos
condena.
Quando aceitamos nossa limitação humana, e reconhecemos
em nós a sombra, por uma lei natural e divina, abrimo-nos também para o que
é ilimitado, para a nossa natureza superior, imperecível, imortal, que nada
pode constranger...
Abrimo-nos para a Luz.
Morel Felipe Wilkon - Web

.

Livro dos Espíritos – 160 anos

PRESENTE

Com este livro, a 18 de Abril de 1857, raiou para o mundo a era
Não Na Se eu pudesse deixar algum presente a vocês, deixaria acesso ao
sentimento de amor à vida aos seres humanos. A consciência de aprender tudo o
que foi ensinado pelo tempo afora.

Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se
repetissem e a capacidade de escolher novos rumos.
Deixaria para vocês se pudesse o respeito àquilo que é
indispensável: além do pão, o trabalho. Além do trabalho, o desejo de servir.
E quanto tudo mais faltasse, um segredo: o de buscar no interior de
si mesmo, a resposta e a força para encontrar a saída.

Mahatma Gandhi

FESTA JULINA EM SÃO LOURENÇO
(Alzira Parque Hotel – hospedagem)

espírita.
Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do
Paracleto ou Espírito da Verdade.
Dizer Isso equivale a afirmar que “O Livro dos Espíritos” é o código
de uma fase nova da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na
história do pensamento.
T
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Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o
outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e
meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente.
Sobre este livro se ergue todo um edifício: o da doutrina espírita.
Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo
surgiu com ele e com ele se propagou; com ele se impôs e consolidou no mundo.
Antes deste livro não havia Espiritismo, e nem esta palavra existia. Falava-se em
Espiritualismo de maneira geral, vaga e nebulosa.
Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das
mais diversas maneiras. Mas, depois que Kardec o lançou à publicidade,
contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes
mentais do mundo.
Herculano Pires

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES PARA 2ª FEIRA

PRÓXIMA EXCURSÃO
21 A 23 DE JULHO
COORDENAÇÃO – NILZA Tels 3259-9071 / 99112-1417

/

06 Março – Edmilson / Denise

03 Abril – Anderson / Sergio

13 Março – Cecília / Tarcisio

10 Abril – Sérgio / Fátima

20 Março – Denise / Anderson

17 Abril – Denise / Luiza

27 Março – Sérgio / Edmilson

24 Abril – Cecília / Anderson

Deus seja louvado.

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA

DOUTRINA ESPÍRITA OU ESPIRITISMO

DIA

TEMA

EXPOSITOR(A)

O que é?
MARÇO
É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos espíritos
superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a Codificação
Espírita: “O Livro dos Espíritos” (1857), “O Livro dos Médiuns” (1861), “O
Evangelho Segundo o Espiritismo” (1864), “O Céu e o Inferno” (1865), “A
Gênese” (1868).
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13
É o consolador prometido, que veio no devido tempo, recordar e
complementar o que Jesus ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu
verdadeiro sentido, trazendo à humanidade as bases para a sua
espiritualização, revelando Deus como inteligência suprema e causa primária
de tudo, o mundo espiritual ao nosso redor, as leis naturais que regem a vida,
o que somos de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa
existência e qual a razão do sofrimento.
Revista Espírita

Cap. XII E.S.E. Ìtem 7
Se alguém te ferir a face
direita, apresente-lhe a outra
Cap XIII E.S.E Itens 1,2 e 3
Fazer o Bem sem ostentação

20

Cap XIII E.S.E Item 4
Os infortúnios ocultos

27

Cap XIII E.S.E Ítens 5 e 6
O óbulo da viúva

Anderson Fernando

Marcos Jordão

Carlos Alberto

Maria José Pimentel

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE

MARÇO
01 – Denise M. Malheiros da Silva
02 – Mariza Diniz Leal
10 – Wilson dos S. Barbosa
20 – Carlos Alberto R. de Almeida
20 – Luiz Carlos A. Vieira
21 – Lidiane da Silva

ABRIL
05 – Therezinha R. da C. Soares
08 – Sérgio B. de Holanda
16 – Anderson F. dos Santos
19 – Sinair Emerick
28 – Maria José Pimentel costa

ABRIL
03

L.E. Afeição dos espíritos por
determinada pessoa – Qst 484 a 488-A

10

L.E. Anjos da guarda. Espíritos
protetores, familiares e simpáticos
Qst 489 a 495

Neuza Yer

Liliana Moisés

Um ano de 2017 cheio de bênçãos do Senhor, Parabéns!

RÁDIO RIO DE JANEIRO 1400 AM
A luz do esclarecimento espírita no seu rádio tempo integral
D

WWW.RADIORIODEJANEIRO.AM.BR

17

L.E. IDEM
IDEM
Qst 496 a 503

24

L.E. IDEM
IDEM
Qst 504 a 510

Alcides Geraldo

Maria José Pimentel

UM CAMINHO INVISÍVEL PARA O MUNDO

Em Silêncio
“Não servindo à vista, como
para agradar aos homens, mas
como servos do Cristo, fazendo de
coração a vontade de Deus”.

;cb
No sacrifício do Mestre uma mensagem de negação que
~md
parecia
loucura
para o mundo:
ztfd

O abandono completo dos mais amados.
Perdão espontâneo que expressava humilhação plena.
Sarcasmo e ridículo entre ladrões.
Derrota sem defensiva.
Morte infamante.
Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o
caminho da emancipação espiritual, demonstrando que o “Eu” não se
dirige para Deus sem o abandono das velhas formas de pensar preso à
Terra.
Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que
permanecem no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual.
Ninguém permanece na ignorância eternamente. E é
chegado o tempo do despertar das consciências.
Somente no supremo testemunho que o discípulo segue
para o Mestre, tanto quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da
crucificação.

Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz.
Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com sua posse.
Se amas, não firas o objeto amado com exigências.
Se pretendes curar, não humilhes o doente.

Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém.
Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato
não não dilacere os que sofrem.
Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou.
É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço
dos homens.
Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade.
É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas
é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as
gratificações e as honras humanas.

Emmanuel – “Fonte Viva”

Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala
pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor, no divino silêncio do espírito.
“Vinha de Luz” / Emmanuel

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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DIA 18 DE MARÇO – 19 h
ESTUDOS ESPECIAIS DE SÁBADO
Exibição do filme “Área Q. Espiritismo e os
Extraterrestres”

