PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES
Segunda-Feira - Reunião Pública de 20h às 21:30h com palestra e aplicação

Órgão de Divulgação do Centro
Espírita Arautos de Uma Nova Era
Setembro - Outubro 2016

de passes e evangelização infantil 2º andar.
- 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.
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.

UMA PALAVRA INSPIRADORA
Uma pergunta jamais deverá deixar de ser o centro de nossas
cogitações nas vivências espíritas: em que estou melhorando?
A única postura que nos assegurará a mínima certeza de que
algo estamos realizando em favor de nossa ascensão espiritual, é a
continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos. Os
obstáculos serão incessantes até o fim da existência, não nos competindo
nutrir expectativas com facilidades, mas sim a coragem e o otimismo
indispensáveis para vencer um desafio após o outro.
Nossas virtudes não florescerão sem os golpes da dor que
dilacera arestas e poda os espinhos da imperfeição.
A palavra de ordem é recomeçar, recomeçar, recomeçar...
Eis uma palavra inspiradora.
Saber aproveitar os frutos da experiência sobretudo diante dos
erros e decisões equivocadas, é sabedoria plena que nos desenvolve o
coração da humildade, do perdão, que tudo renova e aperfeiçoa.
Quantas vezes se fizerem necessárias, a nossa grande e única
virtude é a capacidade de resistir aos apelos para a queda, jamais desertando
do ideal que acalentamos, porquanto sempre nos será possível o ‘Olhar da
Misericórdia’ diante das situações mais difíceis.
Poderemos resvalar...,cair...; mas que seja para levantar e
prosseguir mais fortes, mais resolutos.
Não desistamos, pois, nunca de lutar, de acreditar no Bem que
já compreendemos. A luz que nos brindará o entendimento nos convida ao
sacrifício...
O ‘sacro-ofício’ da vitória espiritual sobre si mesmo.
Ermance Dufaux / “Reforma Íntima sem Martírio”



VOCÊ PODE...

DEUS ESTÁ FALANDO COM VOCÊ
(Prece Indígena – Tradução e adaptação do livro “By San Etioy”
Não Na

Um homem sussurrou: Deus fale comigo.
E um rouxinol começou a cantar,
Mas o homem não ouviu.
Então o homem repetiu:
Deus fale comigo!
E um trovão ecoou nos céus,
Mas o homem foi incapaz de ouvir.
O homem olhou em volta e disse:
Deus deixe-me vê-lo,
E uma estrela brilhou no céu,
Mas o homem não a notou.
O homem começou a gritar:
Deus mostre-me um milagre;
E uma criança nasceu,
Mas o homem não sentiu o pulsar da vida.

Então o homem começou a chorar e a se desesperar:
Deus, toque-me e deixe-me sentir que você está aqui comigo,
E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro.
O homem espantou a borboleta com a mão desiludido,
Continuou o seu caminho triste, sozinho e com medo.
Até quando manteremos nossos olhos e nossos corações fechados para o
milagre da vida que se apresenta diante de nós todos os dias?

DIA 24 DE SETEMBRO

Você pode curtir ser quem você é, do jeito que você for, ou viver
infeliz por não ser quem você gostaria.

Você pode produzir-se e ir se divertir, brincar, cantar e dançar, ou
dizer em tom amargo que já passou da idade ou que essas coisas são fúteis e
não ficam bem para pessoas sérias e bem situadas como você.
T

T

Você pode deixar que o medo paralise seus planos, ou partir para
a ação com o pouco que tem e muita vontade e determinação.

Você pode amaldiçoar sua sorte, ou encarar a situação como uma
grande oportunidade de crescimento que a vida lhe oferece.

Você pode mentir para si mesmo, achando desculpas e culpados
para todas as suas insatisfações, ou encarar a verdade de que, no fim das
contas, sempre você é quem decide o tipo de vida que quer levar.

Você pode engajar-se no mundo, melhorando a si próprio e, por
consequência, melhorando tudo o que está à sua volta, ou esperar que o mundo
melhore para que então você possa melhorar.

Você pode continuar escravo da preguiça, ou comprometer-se
com você mesmo e tomar atitudes necessárias para concretizar o seu plano de
vida.
A escolha é sua. E o importante é que você sempre tem escolha.

FESTA DA PRIMAVERA – 18 hs
Comes & Bebes Música Brincadeiras e
Muita Alegria! Venha!!

Pondere bastante ao se decidir, pois é você que vai carregar,
sozinho e sempre, o peso das escolhas que fizer.
volt

Autor desconhecido / web

DIA 30 DE OUTUBRO

EXPOSITORES PARA REUNIÃO PÚBLICA
DIA

TEMA

EXPOSITOR(A)

ALMOÇO FRATERNO
C/ SEMINÁRIO:

SETEMBRO

“O REI LEÃO E A JORNADA DA ALMA”

05

Perdão das Ofensas
E.S.E. Cap X Ìtens 14 e 15

Anderson Fernando

A PARTIR DAS 8:30h

12

A Indulgência
E.S.E. Cap X Itens 16 à 21

Fábio Branco

ALMOÇO A PARTIR DE 12:30h

19

O maior Mandamento
E.S.E. Cap XI Itens 1,2,3 e 4

26

Dai a Cesar o que é de Cesar
E.S.E. Cap XI Ìtens 5,6 e7

(R$ 15,00)

Marcio Zile

Neuza Yer

ANIVERSARIANTES DO BIMESTRE

SETEMBRO
01 – Deli Elias P. Santos
05 – Edson R. Froes
08 – Nilza Maria R. Ferreira
13 – Rosangela B. Duarte
22 – Valdemar R. Pereira
26 – Alice L. Rocha
28 – Paulo Gracindo Peres

OUTUBRO
09 – Odette N. dos Santos
16 – André Luiz Dias
24 – Carlos Elvandir da Silva

OUTUBRO
03

Letargia, Catalepsia, Mortes aparentes
Livro dos Espíritos qts 422 à 424

10

Sonambulismo
Livro dos Espíritos Cap VIII, Ítem V

Carlos Ferreira

17

Bianca Cirilo

O tempo é o bem maior da Misericóridia.
Celebremos pois, os 20, os 30..., os 60, os 70...
PARABÉNS!

Dupla Vista ou Clarividência
Livro dos Espíritos Cap VIII, Ítem VII

24

Resumo teórico do sonambulismo, do
êxtase e da dupla vista – Livro dos
Espíritos Cap VIII, Ítem VIII

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

31

Faculdade dos Espíritos de penetrar os
Pensamentos – Livro dos Espíritos Cap IX
Qst 456 à 458

WWW.RADIORIODEJANEIRO.AM.BR

Luis Antônio

José Luis

Marcos Jordão

X

MEDIDAS DO EQUILÍBRIO

LIVRO DOS ESPÍRITOS
;cb
~md Cap V ítem IV – Necessário e supérfluo.
ztfd

Qst 715 – Como pode
necessário?

o

homem

conhecer

o

limite

do

“O sábio o conhece por intuição; muitos o conhecem por
experiência e a própria custa”
Qst 716 – Não teria a Natureza traçado na nossa própria
Organização os limites das nossas necessidades?
“Sim; mas o homem é insaciável. A natureza traçou o
limite de suas necessidades por sua organização, mas os
vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais.”

Humildade sem subserviência

Dignidade sem orgulho

Devotamento sem apego

Alegria sem excesso

Liberdade sem licença

Firmeza sem petulância

Fé sem exclusivismo

Raciocínio sem aspereza

Sentimento sem pieguice

Caridade sem presunção

Generosidade sem desperdício

Conhecimento sem vaidade

Cooperação sem exigência

Respeito sem bajulice

Determinação sem teimosia

Coragem sem temeridade

Justiça sem intransigência

Admiração sem inveja

Otimismo sem ilusão

Paz sem preguiça

- O Livro dos Espíritos é o primeiro livro do ‘Pentateuco Espírita’. Publicado em 18
de Abril de 1857, é considerado a base sobre a qual repousa a ‘Doutrina Espírita’.

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

André Luiz / “Caminho Espírita”

QUADRO DE DIRIGENTES E ASSISTENTES PARA 2ªFEIRA

Maiores informações com Nilza na Secretaria
05 Setembro – Edmilson/ Denise

03 Outubro – Anderson / Sérgio

12 Setembro– Sérgio / Edmilson

10 Outubro – Sérgio / Fátima

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

/ 19 Setembro – Cecília / Tarcisio

26 Setembro – Denise/ Anderson

17 Outubro – Denise / Anderson
24 Outubro – Edmilson / Luisa
31 Outubro – Cecília / Fátima

“...trabalhar, trabalhar, trabalhar...”

