PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES

ria
Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era

Segunda-Feira - Reunião Pública de 20h às 21:30h palestra e passes.
- Mocidade e Evangelização Infantil 2º andar de 20 às 21h.

Julho / Agosto 2018

- Estudo do livro “Justiça Divina” de 15 às 16:30h.

A ingratidão dos filhos e os laços de família

- 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 18:15 às 19:15h.
- 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.
Estudo da Mediunidade I de 14h às 15:30h.
Estudo 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 ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo,
revoltando sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais
tem mais odioso aspecto.
Quando o espírito deixa a Terra, conduz consigo as paixões e
virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço ou
permanecendo estacionário até que queira ver a luz. Alguns partem levando
consigo grandes ódios e desejos insaciáveis de vingança, mas a alguns
desses, por mais avançados que outros, é permitido entrever um canto da
verdade.
Reconhecem as funestas conseqüências das suas paixões, e
então tomam boas resoluções. Compreendem que, para se aproximarem de
Deus, só pelo caminho da caridade.
Ora, não há caridade sem o esquecimento das ofensas, nem
ela se manifesta com o ódio no coração e sem desejos de perdoar.
m

Então, por um inaudito esforço, eles encaram a quem
detestavam na Terra, mas nisto a sua animosidade desperta. Revoltam-se à
idéia de perdoar, sobretudo a de amarem aqueles que lhes destruíram a
fortuna, a honra, a família.
Desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus
que traz de sua anterior existência. Todos os males têm sua causa no
egoísmo e no orgulho. Observai os menores sinais que revelem o germe
desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que criem profundas
raízes.
Quando os pais tiverem feito tudo quanto devem pelo progresso
dos seus filhos, se não forem bem sucedidos, nada terão de que se lamentar.
As grandes provas, entendei-me bem, são sempre o indício de
um final de sofrimento e depuração do espírito. Quando sairdes do turbilhão
do mundo terrestre e entrardes no plano espiritual, aí sereis aclamados como
o soldado vitorioso depois da refrega.
(E.S.E. Cap XIV Honra teu pai e tua mãe / Instruções do Espíritos – Santo Agostinho)



PÁGINA DE OPORTUNIDADES
SEJA UM ASSOCIADO

O Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era conta com a ajuda financeira
Não
Na
de seus associados para manter a Instituição funcionando. Seja mais uma semente
neste projeto de amor que a 67 anos, sob a égide de Jesus, continua trazendo
consolações, espiritualidade e instrução em nome do bem e da paz.
Informe-se em nossa secretaria.
ENCONTRO COM AS ASSISTIDAS
Todo segundo sábado do mês pela manhã, atendemos as famílias
assistidas cadastradas. Elas participam de reuniões interativas, visando ao resgate
do indivíduo na sociedade, oficina de crochê, evangelização infantil e mocidade
para os jovens, palestras doutrinárias, e, logo após, é servido almoço para todas
elas. Além desta assistência, estas famílias recebem uma cesta básica para
auxiliar na sua alimentação.

VENHA ESTUDAR A DOUTRINA ESPÍRITA
De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é a morte? Existe encarnação?
Qual o sentido da vida? Perguntas como essas são freqüentes em nossas mentes,
que anseiam por esclarecimentos lógicos e edificantes. Os nossos estudos são
realizados de Segunda à Sábado. Não é necessário inscrição, basta a sua
presença e o desejo de saber um pouco mais sobre si mesmo e sobre o universo
que o rodeia, juntamente com suas leis.

CAMPANHA DO QUILO
Todo o mês a nossa Casa distribui bolsas com alimentos às famílias
carentes cadastradas; faça parte deste trabalho, ajudando na coleta dos alimentos.

BIBLIOTECA
Os livros existentes em nossa biblioteca, estão a disposição para
empréstimo, basta fazer o seu cadastro na secretaria.

PERSONALIDADES ESPÍRITAS

ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
Nasceu no dia 29 de Agosto de 1831, no então Riacho do Sangue,
na Província do Ceará, e desencarnou no dia 11 de abril de 1900, com a idade
de 69 anos.
Descendente de família pobre, não teve berço dourado. Em 1842
transferiu-se para a Serra dos Martins, hoje cidade da Imperatriz, onde concluiu o
curso primário. Em 1851, fixou residência no Rio de Janeiro, matriculando-se no
T
curso de Medicina, onde granjeou
o Ttítulo honroso de “Médico dos Pobres”. Em
1867, foi eleito deputado, cujas atividades parlamentares não o impediram que
se dedicasse ao atendimento dos pobres.
Somente em 1875 foi que Bezerra de Menezes ingressou na seara
espírita através da leitura de “O livro dos Espíritos”, que lhe fora presenteado por
um amigo, tronando-se na época, um dos maiores propagandistas do
Espiritismo. Eleito Senador, em 1878, por seu estado natal,desempenhou
brilhantemente seu mandato, destacando-se entre os demais parlamentares. Foi
escolhido pelo governo para presidente da Câmara Municipal, passando logo
após, a Deputado Geral da Província do Rio de Janeiro.
Bezerra de Menezes exerceu, também, o cargo de Presidente da
Federação Espírita Brasileira, onde desempenhou meritório trabalho de
assistência aos pobres aliado à assistência espiritual. Foi colaborador da revista
“Reformador” e de outros jornais da época, através dos quais sustentou severas
polêmicas em defesa da Doutrina Espírita. Fonte:espiritaespiritismoberg.blogspot.com

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE
JULHO
07 – Maria Aparecida Valença
16 – Rosemary Liberato
20 – Jaqueline Lisbôa
20 – Therezinha de Jesus
23 – Moacyr A. Pereira
23 – Maria R. Pereira
28 – Sandra Regina Cabral

AGOSTO
04 – Jorge A. Baraúna
24 – Marilda Pereira
25 – Denise Adib

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES 2ª FEIRA
02 Julho – Edmilson / Tarcísio

06 Agosto – Tarcísio / Mônica

09 Julho – Cecília / Mônica

13 Agosto – Sérgio / Tarcísio

16 Julho – Luiza / Edmilson

20 Agosto – Anderson / Luiza

23 Julho – Jaqueline / Anderson

27 Agosto – Cecília / Jaqueline

30 Julho – Sergio/ Luiza

PASSEIO AO PARQUE TERRA SANTA
CACHOEIRA DE MACACU-RJ
DIA 25 DE AGOSTO
VALOR: R$ 180,00 (Entrada no parque e almoço incluso)
SAÍDA às 8:30h de nossa Casa
CONTATO: Nilza tel 96970-7348

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA

DIA

DIA 14 DE JULHO – 10h
PALESTRANTE: WELLINGTON FARIA
TEMA: E.S.E.“MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO”
DIA 11 DE AGOSTO – 10h
PALESTRANTE: ANA LÚCIA
TEMA: E.S.E. “A REALEZA DE JESUS”

EXPOSITOR(A)

JULHO
02 E.S.E. CAP XVIII INSTR DOS ESPÍRITOS

JOAQUIM SEBASTIÃO

09 E.S.E. CAP XIX PODER DA FÉ

ANDERSON FERNANDO

16 E.S.E. CAP XIX A FÉ RELIGIOSA. CONDIÇÃO
DA FÉ INABALÁVEL
23 E.S.E. CAP XIX PARÁBOLA DA FIGUEIRA
SECA
30 E.S.E .CAP XIX INSTR DOS ESPÍRITOS
A FÉ MÃE DA ESPERANÇA E DA CARIDADE

Uma jornada de fé junto à natureza
Vamos!

PALESTRA & PASSES COM AS ASSISTIDAS DA CASA

TEMA

NEUZA YER

PAULO ROBERTO

MARIA JOSÉ

AGOSTO
06 L.E. QST 667, 668 – POLITEÍSMO

ALCIDES GERALDO

13 L.E. QST 669 À 673 – SACRIFÍCIOS

VERÔNICA MAYRINCK

20 TEMA LIVRE
27 L.E. QST 682 À 685-A – LIMITE DO
TRABALHO – REPOUSO

ANA PAULA MAGALHÃES

ANA LUCIA

X

a

SILÊNCIO CRIA CLAREZA
SENHOR, POR QUE CHORAS?

É ele que abre o potencial interior. É ele que acalma as “águas revoltas da mente.
Mas você deve estar disposto a refrear-se um pouco, a conter-se.

- Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu.

Crie um local sagrado para receber seu Eu Superior, pronto a ouvir, apenas
desejando ser.
É nesse espaço silencioso que procuramos o encontro com a Fonte divina.
E então Ela vem – sempre.

- Choras pelos descrentes do mundo?
Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe
correspondia agora ao olhar. E respondeu em voz dulcíssima:

Todavia há períodos em que devemos ser pacientes ou demonstrar nossa
disposição em perseverar.
A força criativa não é complexa. Ela é a essência da simplicidade em si.

- Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais
devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o
praticam...

Assim, nesta busca, devemos abandonar hábitos e atitudes mentais que
obstruam esta conexão, num processo gradativo e seletivo que vai afinando nossa
percepção e compreensão cada vez mais clara, desta provisão interior de paz e luz
que emanam do Silêncio.

(Corina Novelino: Eurípedes – O homem e a missão)

Vande Kieft / “Fonte interior”

LIVROS DOS ESPÍRITOS

TODO 3º DOMINGO
CARAVANA ‘FRANCISCO DE ASSIS’ AO
HOSPITAL COLÔNIA DE CURUPAITI

ESTUDO DIRIGIDO EM NOSSA CASA
TODA SEXTA FEIRA 19:30h às 21:00h
/

Venha estudar conosco!
VISITAÇÃO ÀS ENFERMARIAS DE 14:30 ÀS 15:50h
PALESTRA DOUTRINÁRIA DE 16 ÀS 17h NO CENTRO
ESPÍRITA
‘FILHOS DE DEUS’
O TERCEIRO
Venha conosco! Participe desta experiência viva de humildade cristã.

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

