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

dias Dirigente

Conversa

Evangelho Segundo o Espiritismo

Fraterna

20:00h às 20:30h

(tema livre) Explanador

Tema

19:30h às 19:55h

05

Astrogildo

12

Aderlei

19
26

Astrogildo

DIAS

Terças-feiras
02, 09, 16 e 23
30
Quartas-feiras
03, 10, 17 e 24
Quintas- feiras
11 e 25
DIAS
01
13
13
Não

cap. VIII – Escândalos. Se a vossa mão é
motivo de escândalo, cortai-a.
itens 11 a 17
cap. VIII – INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS – Deixai
Rosana
Athayde
que venham a mim as criancinhas.
Itens 18 e 19
SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO – não haverá reunião
palestra - tema a definir por Maria Emília
Aderlei

Ronaldo

HORÁRIOS

LIVROS

19:00

MEREÇA SER FELIZ

18:00
18:00
às
20:00

Wanderley S. de Oliveira
pelo espírito Ermance Dufaux

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

20:15

Diretrizes de segurança + PRÁTICA DA
MEDIUNIDADE - reservado aos médiuns

19:30
21:00

LIVRO DOS MÉDIUNS
LIVRO DOS ESPÍRITOS

HORÁRIOS
19:00
8:00 às 12:00
16:00
haverá.

ATIVIDADES
PRECE PARA DESENCARNADOS
BAZAR
CINE DEBATE ”ÍNDIGO”
FLORAIS DE BACH

Publicação mensal – Ano XXV - Distribuição interna gratuita
Rio de Janeiro - RJ

Divaldo Franco
Professor, médium e conferencista
Lamentavelmente, a liberdade é uma conquista que nem todos os
seres humanos compreendem. Alguns setores da sociedade
confundem-na com a libertinagem, a permissão que lhes faculta o
direito ao desrespeito a tudo quanto lhes perturba ou lhes impõe
disciplina moral. Cada dia acompanhamos a perversão dos costumes e
os atentados de vária ordem, utilizados insensatamente por esses
libertinos escudados no direito que negam aos outros.
Não há muito, em nome da cultura, vimos exibir-se despido um homem
no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que se dispôs permitir-se
apalpar por crianças em nome da liberdade. Outras exposições
perversas foram apresentadas em Porto Alegre e em Belo Horizonte,
em nome da arte, em espetáculos chulos e de baixo padrão moral,
numa apresentação psicopatológica, exaltada pelos mesmos
representantes do chamado progresso cultural. Há poucos dias, em São
Paulo, no desfile do Carnaval, a Escola de Samba Gaviões da Fiel
exibiu um quadro horripilante, ironizando Jesus, que era apresentado
semidespido, surrado por Satanás, que o martirizava com um tridente,
matando-O, enquanto caveiras sambavam em Sua volta. O espetáculo
vulgar e agressivo mereceu a revolta de muitos foliões e pessoas outras
que não puderam compreender a razão pela qual esse extraordinário
vulto, considerado o maior da humanidade, cujo berço dividiu a História,
naquela situação profundamente vexatória e agressiva não somente à
Sua memória, assim como a todos aqueles que O respeitamos e
cultuamos em nosso comportamento.
Com que direito esses sambistas arbitrários se permitiram denegrir a
figura do Homem de Nazaré, respeitado mesmo por aqueles que não
Lhe seguem as diretrizes filosóficas e religiosas?
continua
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Esse comportamento viola todos os valores morais que a liberdade
concede, naturalmente exigindo consideração ao direito dos outros. Sou
espírita-cristão que aprendi com Ele a respeitar todas criaturas, credos e
ateísmo, impositivos sociais e morais, não me podendo calar ante a afronta
vil e zombeteira dos carnavalescos embriagados pelas paixões
subalternas… Não é a primeira vez que a crueldade ateísta de alguns
indivíduos tenta macular a figura incorruptível de Jesus. Incomodados com
a grandeza e excelência dos Seus ensinamentos, que eles não têm valor
moral para vivenciar, dominados por conflitos sexuais e de outra ordem,
buscam desacreditar o incomparável pensador e Mestre, que vem
iluminando a consciência da sociedade desde há dois mil anos.
Tem-se insistido em informar que Jesus era gay, em tentativa de diminuirlhe a dignidade, e advogam, ao mesmo tempo, que os gays merecem todo
respeito e consideração. Claro que os gays são credores de nosso respeito,
pois que são pessoas normais e dignas, mas aqueles que assim procedem
visam diminuir-Lhe o conceito de honradez, o que não deixa de ser um
paradoxo. Espero que outros cristãos decididos apresentem a sua recusa e
protesto a esses adversários da dignidade humana, demonstrando-lhes que
as suas demências não servirão de modelo moral à sociedade em
construção neste momento quando iniciamos uma Era Nova de justiça e
amor. Jesus não é apenas um símbolo do Mundo melhor, mas o exemplo
que é guia para a conquista da plenitude.
Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, de 7 de março de 2019.
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RECICLANDO O EGOÍSMO
O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim
como a caridade é a fonte de todas as virtudes.”
ALLAN KARDEC

Como nos tem sido dito pelos nossos esclarecidos irmãos
na espiritualidade, precisamos transformar o homem velho
no homem novo. Esse é o nosso objetivo maior desta
encarnação, trabalhar pela nossa reforma íntima.
Assim, estamos propondo esta campanha com o objetivo de colocarmos em
prática essa transformação. Ao nos lembrarmos de cada item citado na campanha,
estaremos, por alguns segundos, deixando de pensar em nós mesmos e
pensando no outro, em ajudar ao nosso irmão.
Nas quatro primeiras campanhas recolheremos os itens listados abaixo e
entregaremos as ONGs que atuam na preservação do meio ambiente e no
cuidado de pessoas necessitadas. A última será destinada ao Abrigo Socorrinho.
1 – tampinhas plásticas diversas;
2 – lacres de latinhas de alumínio;
3 – meias grossas velhas;
4 – guarda-chuvas quebrados e com tecido; e
5 - alimentos (legumes, verduras e frutas) comprados na CEASA.
VAMOS UNIR FORÇAS NESTE TRABALHO PELA NOSSA REFORMA ÍNTIMA.

está precisando da
nossa AJUDA.

CINE DEBATE

DIA 13 DE ABRIL, ÀS 16 HORAS
“ÍNDIGO”
ANIVERSARIANTES DO MÊS
ANIVERSARIANTES
DO
MÊS
Desejamos
aos aniversariantes do mês, para
todos
os dias de
Desejamos
aos
aniversariantes
do
mês,
para
todos
os
suas vidas, alegria e paz com a benção de Jesus.dias de
suas
pazSilva
com aGomes
benção de Jesus.
05 - vidas,
Mariaalegria
Lúciae da
04
Maria
Pureza
Silva
de
Souza
06 - Admerval Silva e Souza
09
Martins
Portella
26-- Rosane
Celina de
Oliveira
Garcia
20
Elzanira
Cavalcante
Dias
30 - Rita de Cássia Cândida
Macedo
22 - Renato Alves da Fonseca
25 – Jorge Pimentel Athayde

Recebemos doações de roupas, sapatos, bolsas, louças, eletrodomésticos, roupas de
cama, mesa e outras miudezas.
Recebemos também gêneros alimentícios (arroz, feijão, fubá, açúcar, farinha de
mesa, sal, leite, café, óleo e macarrão) ALÉM DE FRALDAS E ABSORVENTES
GERIÁTRICOS e papel higiênico.
Doações em dinheiro podem ser feitas no:
Banco Itaú – agência 0023 conta corrente 25814-8.
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