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PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JULHO 

dias Dirigente 

Conversa 

Fraterna 

(tema livre) 

19:30h às 19:55h 

Evangelho Segundo o Espiritismo 

20:00h às 20:30h 

Explanador Tema 

06 Astrogildo Astrogildo Aderlei 

cap. V – 11 a 13 – 

Esquecimento do 

passado 

13 Geovana Aderlei Rita 
cap. V – 14 a  17 - 

Suicídio e a loucura 

20 Aderlei Astrogildo Rosana 

cap. V – 18 -  Bem 

e mal sofrer 

(Instruções dos 

Espíritos) 
27 Astrogildo palestra a confirmar 

 

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

DIAS HORÁRIOS LIVROS 

Terças-feiras 
03, 10, 17 e 24 

19h REFORMA ÍNTIMA SEM MARTÍRIO 
Wanderley S. de Oliveira  

pelo espírito Ermance Dufaux 31 18h 

Quartas-feiras 
04, 11, 18 e 25 

 

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 

05 e 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 “REENCARNAÇÃO” 

não 
haverá 

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 

A Madre Teresa Então Lhe Respondeu 
 

Um dos mais célebres conselhos da Madre Teresa de Calcutá é este: 
 

Seja apenas uma gota no meio do oceano, mas uma gota limpa! 
Em 1979, ao voltar da Noruega após o recebimento do Prêmio Nobel da Paz, a Madre Teresa 

de Calcutá passou pela casa humilde das Missionárias da Caridade em Roma, onde um 
jornalista lhe fez uma pergunta provocadora: 

– Madre, a senhora tem setenta anos. Quando a senhora morrer, o mundo vai ser como antes. 
O que mudou depois de tanto esforço? 
A Madre Teresa então lhe respondeu: 

– Veja, eu nunca pensei que poderia mudar o mundo. Eu só tentei ser uma gota de água limpa 
em que pudesse brilhar o amor de Deus. Você acha pouco? 

O repórter não conseguiu responder. 
No silêncio de escuta e emoção que tinha surgido, a Madre Teresa retomou a palavra e pediu 

ao repórter: 
– Tente ser você também uma gota limpa e, assim, seremos dois. Você é casado? 

– Sim, madre. 
– Peça também à sua esposa, e assim seremos três. Tem filhos? 

– Três filhos, madre. 
– Peça também aos seus três filhos e assim seremos seis. 

 
É uma lição extremamente simples e prática. Para torná-la realidade, basta a vontade. Seja 

uma gota no oceano, mas seja um GOTA LIMPA 





 
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. 

   

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

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

05 – Ronaldo Araujo Morais 
10- Diego Américo Bernards Leal Gomes 
15 - Verônica Oliveira Marques Pinto de Vasconcelos 
22- Igara Maria Oliveira dos Santos 
24 - Lúcia Maria Marcelino Vieira 

 
 

Psicografia recebida em 01 de abril de 2016. 
 

Benditas sejam as Casas de Luz e Caridade em nome de Jesus! 
Tantos são os espíritos que se alimentam do ódio da vingança, contra aqueles 

irmãos que prejudicaram por orgulho, ódio e ambição. 
A vingança muitas vezes atravessa séculos. 

Jesus e sua equipe de Amor trabalham juntos em socorro de todos. Seja a 
vítima, seja o algoz, porque todos somos irmãos criados por um Pai de 

Misericórdia. 
Independente da religião, do templo, todas são Casas do Pai. Em todos os 
lugares, existem falanges de espíritos abnegados, socorrendo a todos com 

Amor que Jesus nosso Mestre Nazareno ensinou. 
Hoje nesta noite um grupo de irmãos foi orientado sobre o Perdão. Aceitaram o 

amparo junto com as palavras de conforto aos seus espíritos. 
Todos os templos são fontes de energia e hospitais espirituais, aos encarnados 

e desencarnados. 
Que a Paz de Nossa Mãe Santíssima envolva a todos em seu Manto Sagrado. 

Graças a Deus! 

CINE DEBATE 
 DIA 14 DE JULHO, ÀS 16 HORAS 

REENCARNAÇÃO 

Pensar e Querer 
 

O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para 
detectar presença estranha a longa distância, mas ainda não 

conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno da própria 
mente. 

Todo pensamento estabelece uma sintonia. Pensando a criatura 
interage sobre seus semelhantes, estabelecendo ligações, conforme 

o campo mental que a envolve. Se a situação é gerada por 
pensamentos infelizes, estabelecem-se as presenças indesejáveis, 

oriundas do plano extrafísico, consolidando, assim, o início de 
processos obsessivos que poderão aprisionar a pessoa em 

dolorosos processos de subjugação. 
Entretanto cabe ressaltar que, entre a abordagem do pensamento 
infeliz e a sua aceitação em nosso campo mental, há uma distância 

a ser percorrida. 
No mundo, pensamentos infelizes nos ocorrem a todos. Cabe-nos, 
porém, a devida vigilância, para rebatê-los com o escudo do bom 
senso, a fim de que nossa vida interior se desenvolva em base de 

equilíbrio desejável. 
Pensa com amor, e a luz do teu pensamento te iluminará por 

dentro. 
Scheilla 

Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Do livro: A Mensagem do Dia 


