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PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE ABRIL 

 

 Conversa 

Fraterna 

(tema livre) 

19:30h às 19:55h 

Evangelho Segundo o Espiritismo 

20:00h às 20:30h 

dias Explanador Tema 

06 ASTROGILDO RITA 

cap.IV – 11 a 14 - 

Ressurreição e 

reencarnação 

13 ADERLEI ROSANA 

cap.IV – 15 a 17 - 

Ressurreição e 

reencarnação 

20 ASTROGILDO 
MARIA 

LÚCIA 

cap.IV – 18 a 23 - A 

reencarnação fortalece os 

laços de família... 

27 Ronaldo Morais – palestra A Parábola do Semeador 

 

CONVERSA FRATERNA, EXPLANAÇÃO DO EVANGELHO E PALESTRAS DOUTRINÁRIAS 
SEXTAS-FEIRAS, com início às 19h e 30min. 

ESTUDOS DOUTRINÁRIOS 

dias horários livros 

Terças-
feiras 

03 
10 
17 

 
19h REFORMA ÍNTIMA SEM MARTÍRIO 

Wanderley S. de Oliveira  
pelo espírito Ermance Dufaux 

24 18h 

Quartas-
feiras 

04 
11 
18 
25 

18:00 
18:45 
19:30 
20:15 

MISSIONÁRIOS DA LUZ (André Luiz) 
LIVRO DOS ESPÍRITOS 
LIVRO DOS MÉDIUNS 

R E S E R V A D O   A O S   M É D I U N S 

Quintas- 
feiras 

05 
19 

19:30 
21:00 

LIVRO DOS MÉDIUNS 
LIVRO DOS ESPÍRITOS 

 
 

DIAS HORÁRIOS ATIVIDADES 

02 19 PRECE PARA DESENCARNADOS 

14 8 às 12 BAZAR 

14 16 CINE DEBATE “As mães de Chico” 

28 8 às 10 FLORAIS DE BACH 

 
rua Sargento Ferreira, 273 – Ramos – Rio de Janeiro – RJ CEP.: 21031-770 

Fone: 21 3867-3562  
e-mail: mariamagdalenacentroespirita@gmail.com 

 
Contam que um jovem, sedento de afirmação espiritual, procurou certa vez o 

pensador e sacerdote hebreu Shammai e o interrogou? 
- Poderia ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa quedar-me 

de pé num só pé? 
- Impossível - respondeu-lhe o filósofo religioso. 

- Então de nada me serve a tua Doutrina – redarguiu o moço. 
Logo após buscou Hilel, o famoso doutor, propondo-lhe a mesma indagação.  

O Mestre acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também 
conhecedor das angústias humanas, respondeu: 

- Toma a posição. 
- Pronto, retrucou o moço. 

- Ama, elucidou Hilel. 
- Só isso? E o resto que existe na Bíblia? inquiriu apressadamente. 

- Basta o amor, concluiu o austero religioso – todo o restante da Bíblia é 
somente para explicar isso. 

 
À semelhança daqueles dias, os atuais exigem respostas incisivas e concisas. Diz-

se que não há tempo. 
A Seara Espírita possui as sementes para todos os seminários e plantações da Fé 

como do raciocínio, na multiplicidade das exigências em que se apresentam. 
 

Do Livro: Estudos Espíritas – Joanna de Angelis 



 
Recebemos doações de roupas, sapatos, bolsas, louças, 

eletrodométicos, roupas de cama, mesa e outras miudezas. 
 

Recebemos também gêneros alimentícios (arroz, feijão, fubá, açúcar, 
farinha de mesa, farinha de trigo, sal, leite, café, óleo e macarrão) 

para composição das bolsas de alimentos. 
Doações em dinheiro podem ser feitas em: 

Banco Itaú – agência 0023 conta corrente 25814. 

  

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Desejamos aos aniversariantes do mês, para todos os dias de 
suas vidas, alegria e paz com a benção de Jesus. 

 
05 - Maria Lúcia da Silva Gomes 
07 - Eralda de Moraes Vieira 
26 - Celina de Oliveira Garcia 
30 - Rita de Cássia Cândida Macedo 

 

Psicografia recebida em 18 de março de 2016. 
 

“Mudanças necessárias 
 

Queridos irmãos! 
Na noite de hoje tivemos a graça de receber muitas 

bençãos. Foram irradiadas luzes para acalentar os corações em 
aflições. Foram esclarecidas as dúvidas dos que aqui aportaram. 
  O momento está turbulento, mas como nos foi passado 
através da linda palestra dessa noite, precisamos ter fé, calma. 

Precisamos nos unir em oração, ao menos uma vez ao 
dia, e orar pelo nosso país. As mudanças são necessárias, mas 
a paz precisa reinar sempre. 

Obrigada por todas as bençãos. Continuemos firmes.” 
 

No dia 10 de março, às 16 horas, tivemos nossa primeira sessão de CINE 
DEBATE, com o clássico NOSSO LAR.  ROLOU ATÉ PIPOCA !!! 

Além de curtir o filme, os presentes também curtiram os esclarecimentos 
sobre as interpretações espíritas. 

NÃO PERCAM O PRÓXIMO DIA 14 DE ABRIL, ÀS 16 HORAS 
filme: AS MÃES DE CHICO. 

FRUTOS 
O velho estava cuidando da planta com todo o carinho.  

Um jovem aproximou-se e perguntou:  
- Que planta é esta que o senhor está cuidando?  

- É uma jaboticabeira, respondeu o velho. 
- E ela demora quanto tempo para dar frutos? Continuou o rapaz. 

- Pelo menos 15 anos, informou o velho. 
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? indagou o irônico 

rapaz. 
- Não, não creio que viva tanto tempo, pois já estou no fim de minha 

jornada, disse o ancião.  
- Então que vantagem você leva com isto meu velho?   

- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria 
jabuticabas, se todos pensassem como você. 

‘Não importa se teremos tempo suficiente para vermos mudadas 
as coisas e as pessoas pelas quais lutamos, mas sim, que façamos a 

nossa parte, de modo que tudo se transforme a seu 
tempo.” 

 


