ria

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES

Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era

Segunda-Feira - Reunião Pública de 20h às 21:30h palestra e passes.

Março/Abril 2018

- Mocidade e Evangelização Infantil 2º andar de 20 às 21h.
- Estudo do livro “Justiça Divina” de 15 às 16:30h.
- 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
- Introdução à série psicológica de Joanna de Angelis de
09:00 horas,
19:30h às 21h.
- Primeira Terça-feira do mês Reunião de Trabalhadores da Casa
de 18:30 às 19:30h.
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 às
21:00h.

Quinta-Feira
- Estudo sistematizado da Gênese de 15h às 16:30h.
- Iniciação Mediúnica (privativa) 19:30h às 21:30h.

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 de Educação da Mediunidade I 14:às 15:30h.
Curso de Educação da Mediunidade II 15:30 às 17h.
Estudo do livro “Nas Fronteiras da Loucura 17 às 18:30h.
3 ºDomingo
Caravana Francisco de Assis na visitação ao Hospital Colônia
de Curupaiti de 14h às 17:00h.

Editorial
Não faz muito tempo, para a história da humanidade que
o amor se materializou entre os homens.
Há dois mil anos, surgiu, daquilo que existe de melhor
nesse planeta, uma alma doce, sensível, mas senhora de si e seus valores
morais e éticos. Esse ser, um galileu, pois encarnou na Galiléia, foi o primeiro,
devido ao caráter excepcional do seu espírito, a materializar verdadeiramente
a lição de que o corpo não é mais do que uma forma tomada por empréstimo,
e que a essência da vida reside no espírito.
Essa visão, avançada para época, contrariava uma
teoria religiosa que atribuía à mulher a culpa pelo aparecimento do mal na
Terra. Isso, já que Eva, no Antigo Testamento, havia cedido às tentações do
espírito equivocado e comera o fruto da árvore proibida.
Contudo, com este jovem galileu, no momento crucial do
cristianismo,
o
seu
desencarne,
esta crença de que a mulher era a causa do
m
mal na Terra, devido a sua fraqueza moral, foi desmistificada. Nesse evento, a
mulher de então, demonstrou a sua força e a sua coragem no total
devotamento a Jesus.
Aqui cabem dois questionamentos: onde estavam os
apóstolos neste instante? Incrédulos, covardemente haviam fugido, enquanto
as mulheres permaneceram ao pé da cruz, em testemunho de amor e de
dedicação ao Mestre; e onde estavam os demais homens da Judéia, nesta
hora? Estavam lá, no solo da indignidade, mas ao contrário das almas
femininas, eles não choravam pela perda da luz, mas a pregavam na cruz da
infâmia.
Diante deste episódio, percebemos que os apóstolos
foram chamados pela palavra, mas a mulher foi tocada pelo olhar do Cristo. E
nesse toque espiritual, fundamentado no amor, já havia se manifestado em
Maria de Nazaré, que mesmo sem compreender o projeto de seu filho,
acreditou na palavra do arcanjo Gabriel e entregou a sua vida ao doce Rabi,
amparando-o, oferecendo o seu seio, o seu calor, cuidando do menino luz, a
fim de que ele, mais tarde, pudesse transmitir a mensagem de libertação.
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A
que

se pode considerar radical?

Não Na

“Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai
todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes
deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal
pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa.
Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que
está a verdadeira chaga da humanidade.
Quem quiser, deste esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral,
deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o
egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas
as outras qualidades”.
Livro dos Espíritos / Allan Kardec

- Estudo dirigido do Livro dos Espíritos toda sexta feira às 19:30h.

(continuação Editorial)

Também, marcadas por este olhar, temos Maria, mãe de
Tiago Menor; temos Salomé, mãe de João e Tiago Maior, que em demonstração
de gratidão e coragem, ao lado de Maria de Nazaré e Maria Madalena, molharam
o solo da dor, na crucificação do Mestre, com as lágrimas da desesperança.
Todas essas mulheres e outras tantas tiveram suas vidas
profundamente transformadas pelo olhar amoroso do libertador.
Ainda segundo os evangelhos, estas mulheres seguiam
pela Galileia e o auxiliavam com o que tinham para dar. Muitas, como Joanna de
T
T
Cusa, reencarnação da querida
Joanna
de Angelis, passaram a segui-lo e
vivenciar os seus ensinamentos, sem no entanto, se afastarem dos próprios
compromissos familiares, sofrendo em silêncio as humilhações que eram
submetidas por isso.
O doce rabi galileu encantava os seus corações de mulher,
por compreender, profundamente a psicologia feminina.
O sol do mundo, pleno de amor fraternal, orientava-as, ao
encontro com o Deus interno, que residia em suas almas sedentas de luz.
Por fim, com Jesus, a alma feminina ganha o seu devido
valor e assume o seu lugar na vida social. E isso, não foi dado por Deus, mas
conquistado por elas, porque, como Maria, irmã de Marta e de Lazaro, estas
mulheres escolheram a melhor parte, escolheram aquilo que não lhes seria
tirado: escolheram, com coragem e sensibilidade, o amor do Cristo.

Aproveita esta oportunidade.

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

“SEXO E DESTINO”
Baseado no livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo
espírito André Luiz
(R$ 10,00 + 1kg de alimento)

Assim, neste dia 08 de março, relembremos a história
destas bravas mulheres, que colaboraram para que o cristianismo chegasse até
nós. E inspirados nelas, nós todos, possamos também escolher a melhor parte:

escolhermos Jesus.
Um aprendiz

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE
MARÇO
01 – Denise Malheiros
02 – Mariza Diniz Leal
20 –Carlos Alberto R.de Almeida
20 – Luiz Carlos A. Vieira
21 – Lidiane da Silva

ABRIL
05 – Therezinha R. da Costa Soares
08 – Sérgio Holanda
16 – Anderson Fernando
19 – Senair Emerick
28 – Maria José Pimentel

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES 2ª FEIRA

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
DIA

TEMA

EXPOSITOR(A)

05 Março – Edmilson / Tarcísio

02 Abril – Tarcísio / Mônica

12 Março – Cecília / Anderson

09 Abril – Sérgio / Tarcísio

19 Março – Sérgio / Luiza

16 Abril – Anderson / Luiza

26 Março – Anderson / Jaqueline

23 Abril – Luiza / Jaqueline

05

E.S.E. CAP XVII ÍTEM 7 “O DEVER”

MARCOS JORDÃO

30 Abril – Cecília / Mônica

12

E.S.E. CAP XVII ÍTEM 8 “A VIRTUDE”

NEUZA YER

19

E.S.E. CAP XVII ÍTEM 9 “OS SUPERIORES
E OS INFERIORES”

ANDERSON FERNANDO

26

E.S.E. CAP XVII ÍTEM 10 “O HOMEM NO
MUNDO”

MARIA JOSÉ PIMENTEL

MARÇO

TODO 3º DOMINGO
ABRIL

CARAVANA “FRANCISCO DE ASSIS” AO
HOSPITAL COLÔNIA DE CURUPAITI
- VISITAÇÃO ÀS ENFERMARIAS DE 14:30 ÀS 15:50h
- PALESTRA DOUTINÁRIA DE 16 ÀS 17h NO CENTRO
ESPÍRITA “FILHOS DE DEUS”
(AQUELES QUE QUISEREM JUNTAR-SE À CARAVANA PODEMOS
CONCILIAR CARONA OU SUGERIR UMA VAN CASO SEJA
NECESSÁRIO)

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

02

L.E. CARACTERES DA LEI NATURAL
QST 614 À 618

09

L.E. ORIGEM E CONHECIMENTO DA LEI
NATURAL QST 619 À 621-A

16

L.E. ORIGEM E CONHECIMENTO DA LEI
NATURAL QST 622 À 628

CARLOS FERREIRA

23

L.E. O BEM E O MAL QST 629 À 634

PAULA MAGALHÃES

30

L.E. O BEM E O MAL QST 635 À 639

LILIANA MOISÉS

www.RADIORIODEJANEIRO.AM.BR
.

ALCIDES GERALDO

IVANISO ELIAS

X

UM DIA VOCÊ APRENDE...

DESAFIOS DA CASA ESPÍRITA
Que as circunstâncias e os ambientes tem influência sobre
nós, mas são nossas escolhas que nos definem.
Que não deve se comparar com os outros, mas com o
melhor que você mesmo pode ser.
Que ser flexível não significa ser fraco ou não ter
personalidade, e que a paciência requer muita prática.
Reconhece que a maturidade tem mais a ver com os tipos
de experiência que se teve, e o que você aprendeu com elas do que com
quantos aniversários você celebrou.
Aprende que quando está com raiva tem o direito de estar
com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel.
Que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém,
algumas vezes você tem que aprender a perdoar-se a si mesmo; e que
com a mesma severidade com que julga você será em algum momento
condenado.
Descobre que o tempo não é algo que possa voltar para
trás; e devemos plantar nosso jardim e decorar nossa alma, ao invés de
esperar que alguém nos traga flores...

O próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, já nos tinha
alertado que a influência obsessiva sempre se dá quando o indivíduo se coloca
predisponente para que semelhante sintonia se estabeleça no campo pessoal.
A invigilância dos próprios sentimentos, a ausência de auto-crítica,
o despeito em relação aos demais companheiros de militância, a disputa por
espaços de poder e influência pessoal abrem campo para que a obsessão se
instale na intimidade da Instituição qual erva daninha.
Surge então as discussões estéreis ou as disputas surdas do ego
por liderança, desencadeando o malogro de idéias e ao abortamento de projetos
de crescimento na própria Casa; abandonando-se a simplicidade e a humildade
que deveriam nos conduzir.
Imperioso se faz que os irmãos se voltem para dentro de si
mesmos, reavaliando suas condutas, ante a doutrina lida e estudada, mas ainda
não vivida.
É o Espiritismo sublime roteiro de reforma moral nos caminhos
terrestres, nos convidando a nos libertar de velhos padrões do egoísmo que nos
insufla à vaidade ilusória.

William Shakespeare

Estudo de dirigido em torno da
“EDUCAÇÃO DA MEDIUNIDADE”
Todo sábado 15:30h às 17h
Aberto a todos
O TERCEIRO
Aproveite!

A luz do Espiritismo é poderoso antídoto a agir nos tecidos
infecciosos da alma, nos ensejando a autocura por meio do trabalho redentor da
doação e da renúncia, até encontrarmos a alegria e a espontaneidade da
convivência, na arte sublime de aceitar o companheiro que marcha conosco,
aprendendo
igualmente a ser feliz.
/
“Reformador” / Mário de Luna

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

