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PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO 

dias Dirigente 

Conversa 

Fraterna 

(tema livre) 

19:30h às 19:55h 

Evangelho Segundo o Espiritismo 

20:00h às 20:30h 

Explanador Tema 

03 Rosana Astrogildo Aderlei 
cap. V – 19 – O mal 

e o remédio  

10 Astrogildo Astrogildo Rosana 

cap. V – 20 – A 

felicidade não 

é deste 

mundo  

17 Aderlei Rosana Athayde 

cap. V – 21 – Perda 

de pessoas amadas. 

Mortes prematuras.  

24 Geovana Aderlei Rita 

cap. V – 22 – Se 

fosse um homem 

de bem, teria 

morrido,  

31 Astrogildo palestra “AÇÃO E REAÇÃO por Luiz Antônio 

 

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

DIAS HORÁRIOS LIVROS 

Terças-feiras 
07, 14 e 21 

19h REFORMA ÍNTIMA SEM MARTÍRIO 
Wanderley S. de Oliveira  

pelo espírito Ermance Dufaux 28 18h 

Quartas-feiras 
01, 08, 15, 22 e 

29 

18:00 
18:45 
19:30 

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

20:15 R E S E R V A D O   A O S   M É D I U N S 
Quintas- feiras 

02, 16 e 30 
19:30 
21:00 

LIVRO DOS MÉDIUNS 
LIVRO DOS ESPÍRITOS 

 
 

DIAS HORÁRIOS ATIVIDADES 

06 19 PRECE PARA DESENCARNADOS 

11 8 às 12 BAZAR 

11 16 CINE DEBATE “Um Amor de Outro Mundo” 

04 8 às 10 FLORAIS DE BACH 

 9 dr. Admerval – A CONFIRMAR 

 

rua Sargento Ferreira, 273 – Ramos – Rio de Janeiro – RJ CEP.: 21031-770 
Fone: 21 3867-3562  

e-mail: mariamagdalenacentroespirita@gmail.com      site: www.cemm.org.br  

V i v a m o s  C a l m a m e n t e  
 

"Que procureis viver sossegados." Paulo (I Tessalonicenses, 4:11) 
 
Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. 
Há pessoas, cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas, contra o frio da dificuldade, 
por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis 
aflições. 
Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. 
A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de 
semelhante equilíbrio. 
Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. 
Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com 
perseverança e carinho. 
Para garantir a fortaleza do nosso coração, contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos 
viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o 
bem. 
O progresso dos ímpios e o descanso dos delinqüentes são paradas de introdução à porta do 
inferno criado por eles mesmos. 
Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas... 
Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa-
vontade e espírito de sacrifício, as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia, em 
favor de nós mesmos. 

XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. Pelo Espírito Emmanuel. FEB. Capítulo 136. 
 

mailto:mariamagdalenacentroespirita@gmail.com
http://www.cemm.org.br/
http://www.reflexoesespiritas.org/mensagens-espiritas/3293-vivamos-calmamente


 
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) para composição das bolsas de alimentos. 

Doações em dinheiro podem ser feitas em: 
Banco Itaú – agência 0023 conta corrente 25814. 

   

Por mais nos queixemos de familiares ou amigos deficientes que nos causam 
prejuízo ou decepção, amargura ou desalento, somos forçados a perceber que 
possuímos neles os reflexos de nós próprios. 
Quando afastados da experiência física, por força da desencarnação, 
encontramos, além do mundo, os resultados de nossos erros, permeando-nos os 
acertos. 
Raramente qualquer de nós encerra o balanço de uma existência terrestre com 
todos os compromissos equacionados. Desse modo, somos recorporificados no 
berço humano para retomar o curso dos problemas que desencadeamos no 
caminho dos outros, a fim de resolvê-los. 
Aceita os parentes-enigmas e os companheiros-testes, à feição dos credores com 
que a Justiça Divina te promove o aperfeiçoamento e a tranquilidade. 
A perda do corpo físico não exonera o espírito imortal das obrigações que haja 
contraído, tanto quanto o desgaste da veste não apaga a dívida de um homem, 
dívida que ele assume em plenitude de responsabilidade individual. 
A esposa ou a filha desajustadas, via de regra, são as irmãs que, um dia, atiraste 
ao desrespeito de si próprias e o marido ou o filho que te retalham a alma, a 
rigor, são aqueles mesmos companheiros que lançaste ao malogro das 
esperanças mais caras. 
A penúria de hoje é a consequência da cobiça de ontem. 
A doença de agora vem do excesso de antes. 
Renteando com qualquer pessoa que te faça sofrer, exerce paciência e 
compreensão, auxílio e bondade. 
Nós mesmos somos induzidos pela própria consciência, sequiosa de felicidade e 
elevação, a extirpar os espinhos que semeamos no solo bendito do tempo e da 
vida. 
Todo débito tem sistema de resgate e todo resgate solicita execução na forma 
prevista de pagamento. 
Isso é justo. 
Pelo Espírito Emmanuel – Do livro: No Portal da Luz, Médium: Francisco Cândido Xavier. 

Centro Espírita Caminhos de Luz-Pedreira-SP-Brasil 
http://www.caminhosluz.com.br/ 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

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

03 – Noêmia Gonçalves de Brito 
05 - Alzira do Rosário da Silva 
09 - Maria Braga Araújo 
23 - José Luiz Silva Rodrigues 
30 - Thálita Luiza Pinto de Oliveira 

Psicografia recebida em 26 de outubro de 2015 
 

“A cada reunião de estudo ou mediúnica que participamos, todos nós 
estamos nos capacitando para sermos trabalhadores do Cristo. 

Quando aqui cheguei, já faz alguns anos, não conhecia muita coisa. Mas, 
passado todo este tempo, já entendo o que é o plano que me encontro. 

De início foi tudo muito difícil, pois não sabia e que tinha acontecido 
comigo e perambulei pelas ruas em busca do lar e da família. 

Sinceramente, tudo estava muito confuso. Às vezes era perseguido por 
formas muito estranhas. Depois de muito fugir, não sei como vim parar 

aqui. Falar através de outra pessoa foi muito mais estranho. 
Fui convidado a ficar aqui e aceitei. Trataram-me, ajudaram-me e fui-me 

reestabelecendo. 
No momento estou bem melhor e já posso dar este testemunho. 

Aqui tenho permanecido e aprendido muito com todos vocês. 
Agradeço a ajuda e a dedicação de vocês para comigo.” 

CINE DEBATE 
 DIA 14 DE AGOSTO, ÀS 16 HORAS 

UM AMOR DE OUTRO MUNDO 

http://www.caminhosluz.com.br/

