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Centro Espírita Maria Magdalena 
Fundado em 02 de janeiro de 1926 

 
INFORMATIVO – DEZEMBRO de 2018 

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

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 

dias Dirigente 

Conversa 

Fraterna 

(tema livre) 

19:30h às 19:55h 

Evangelho Segundo o Espiritismo 

20:00h às 20:30h 

Explanador Tema 

07 Rosana Aderlei Astrogildo 
cap. VI – 5 – O ADVENTO DO 

ESPÍRITO DE VERDADE  
 (Instruções dos Espíritos) 

14 Aderlei Astrogildo Rita 
cap. VI – 6 – O ADVENTO DO 
ESPÍRITO DE VERDADE (Inst. do espíritos) 

21 Astrogildo Aderlei Rosana 
cap. VI – 7 e 8 – O ADVENTO DO 
ESPÍRITO DE VERDADE (Inst. do espíritos) 

28 R E C E S S O    D E     F I M    D E    A N O 

 

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

DIAS HORÁRIOS LIVROS 

Terças-feiras 
04 e 11  

19:00 MEREÇA SER FELIZ 
Wanderley S. de Oliveira  

pelo espírito Ermance Dufaux 18 18:00 

Quartas-feiras 
05, 12 e 19 

18:00 
às 

20:00 

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 

06 e 20 
19:30 
21:00 

LIVRO DOS MÉDIUNS 
LIVRO DOS ESPÍRITOS 

 
 DIAS HORÁRIOS ATIVIDADES 

03 19:00 PRECE PARA DESENCARNADOS 

08 8:00 às 12:00 BAZAR 

08 16:00 CINE DEBATE “A CABANA” 

15 8:00 às 10:00 FLORAIS DE BACH 

 

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  

 

 

RECESSOS DE FIM E INÍCIO DE ANO 

INFORMAMOS A TODOS OS FREQUENTADORES QUE ENCERRAREMOS AS ATIVIDADES DE 
2018 NO DIA 21 DE DEZEMBRO. 

EM 2019, RETORNAREMOS ÀS SEXTAS-FEIRAS, NO DIA 04 DE JANEIRO E NO DIA 07 COM 
A PRECE PARA OS DESENCARNADOS. EM JANEIRO NÃO TEREMOS ESTUDOS. 

Senhor Jesus! 
 

Diante do Natal, que te lembra a glória da manjedoura, nós te 
agradecemos: 
 

a música da oração; 
o regozijo da fé; 
a mensagem de amor; 
a alegria do lar; 
o apelo à fraternidade; 
o júbilo da esperança; 
a bênção do trabalho; 
a confiança no bem; 
o tesouro de tua paz; 
a palavra da Boa Nova 
e a confiança no futuro!… 

 

Entretanto oh! Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, 
nós te suplicamos algo mais!… 
 

Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos 
a precisa coragem de seguir-te os exemplos! 
 

XAVIER, Francisco Cândido. À Luz da Oração. Pelo Espírito Emmanuel. O Clarim 
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Recebemos doações de roupas, sapatos, bolsas, louças, eletrodomésticos, roupas de 

cama, mesa e outras miudezas. 
 

Recebemos também FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS e papel higiênico. 
 

Doações em dinheiro podem ser feitas no:  
Banco Itaú – agência 0023 conta corrente 25814-8. 

 
ALGO POR ELES NESTE NATAL 

Compadece-te de todos aqueles que não podem ou não sabem esperar. 
Estão eles em toda parte... 

Quase sempre são vítimas da inquietação e do medo. Observa quantos já 
transpuseram as linhas da própria segurança. 

São casais que não se toleram nas primeiras rusgas do matrimônio e 
desfazem a união em que se compromissaram, abraçando riscos pelos quais, 
em muitas circunstâncias, cedo se encaminham para sofrimento maior; 

São mães que rejeitam os filhos que carregam no seio, entregando-se à 
prática do aborto, recusando a presença de criaturas que se lhes fariam 
instrumentos de redenção e reconforto no futuro, caindo, às vezes, em largas 
faixas de doença ou desequilíbrio; 

São homens que repelem os problemas inerentes às tarefas que lhes dizem 
respeito, escapando para situações duvidosas, sob a alegação de que 
procuram distração e repouso, quando apenas estão dilapidando a 
estabilidade das obras que, mais tarde, lhes propiciariam refazimento e 
descanso; 

São amigos doentes ou desesperados que se rebelam contra os supostos 
desgostos da vida e se inclinam para o suicídio, destruindo os recursos e 
oportunidades que transportariam para a conquista da vitória e da paz em si 
mesmos; 

São jovens, famintos de liberdade e prazer que, impedidos naturalmente 
do acesso a satisfações imediatas, se engolfam no abuso dos alucinógenos, 
estragando as faculdades com que o tempo os auxiliaria na construção da 
felicidade porvindoura. 

Neste NATAL, façamos algo por eles, os nossos irmãos que ignoram ou que 
não querem aceitar os benefícios da serenidade e da esperança. 

Pronuncia algumas frases de otimismo e encorajamento; escreve algum 
bilhete que os reanime para a bênção de viver e servir; estende simpatia em 
algum gesto espontâneo de gentileza; repete consideração e concurso amigo 
nos diálogos que colaborem na sustentação da paz e da solidariedade. 

Não te declares sem possibilidade de contribuir, nem digas que tens todas 
as tuas horas repletas de encargos e serviços dos quais não te podes 
distanciar. 

Faze algo, no soerguimento do bem. 

Nas realizações da fraternidade, quem ama faz o tempo. 

XAVIER, Francisco Cândido. Deus Aguarda. Pelo Espírito Meimei. GEEM. 
 

Psicografia recebida em 11 de março de 2016. 
 

O PODER DA PRECE 
 

Queridos irmãos! 
Sentimos as dificuldades por que passam. Pedimos que 

não deixem que essas vibrações tomem conta de seus corações. 
É preciso que ocorra uma mudança. Sabemos que ela será dura, 
e por isso precisamos nos unir em oração. Agir sem agressão, 
evitar comentar as desgraças e os assuntos desagradáveis.  

Tomar conhecimento sim, mas sem deixar que influenciem 
nossas atitudes ou que nos contaminem. 

Não podemos esquecer-nos do poder da prece, como foi 
lembrado essa noite. 

Agradecer e orar, confiar e seguir amando sempre. 
Que a paz de Jesus esteja sempre em nosso caminho! 

CINE DEBATE 
 DIA 08 DE DEZEMBRO, ÀS 16 HORAS 

“A CABANA” 


