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PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JUNHO 

dias Dirigente 

Conversa 

Fraterna 

(tema livre) 

19:30h às 19:55h 

Evangelho Segundo o 

Espiritismo 

20:00h às 20:30h 

Explanador Tema 

01 ROSANA ADERLEI 
MARIA 

LÚCIA 

cap.V –3 – Justiça 

das aflições 

08 ADERLEI ASTROGILDO RITA 

cap.V – 4 e 5 – 

Causas atuais das 

aflições 

15 ASTROGILDO palestra Antônio de Pádua por Geovana Nunes 

22 ASTROGILDO ADERLEI ROSANA 

cap.V – 6 a 10 – 

Causas anteriores 

das aflições 

29 ASTROGILDO 
palestra Sensualidade e Sexualidade por Eduardo 

Araújo 

 

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

dias horários livros 

Terças-
feiras 

05 
12 
19 

 
19h REFORMA ÍNTIMA SEM MARTÍRIO 

Wanderley S. de Oliveira  
pelo espírito Ermance Dufaux 

26 18h 

Quartas-
feiras 

06 
13 
20 
27 

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 

07 
21 

19:30 
21:00 

LIVRO DOS MÉDIUNS 
LIVRO DOS ESPÍRITOS 

 
 

DIAS HORÁRIOS ATIVIDADES 

04 19 PRECE PARA DESENCARNADOS 

09 8 às 12 BAZAR 

09 16 CINE DEBATE “Causas e Efeitos” 

23 8 às 10 FLORAIS DE BACH 

27 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 

Santo Antônio e a Bicorporiedade 

 

Segundo a tradição católica, é consagrado o dia 13 de junho a Santo 

Antônio de Pádua, um dos santos mais populares dos Brasil. 

Segundo a nossa amada doutrina espírita, os santos nada mais são que 

espíritos evoluídos e ou de luz, que conforme seus próprios esforços e reforma 

íntima , alcançaram um grau evolutivo maior que nós. 

Assim também se caracteriza Santo Antônio, que inclusive, era um 

médium que tinha muitas faculdades mediúnicas, de fenômenos inteligentes como 

os físicos , sendo mencionado por Allan Kardec no livro dos Médiuns , parte 2 - 

cap. 7 - itens 119, que trata justamente da bicorporiedade e transfiguração: 

 

“Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no tempo em que ali pregava, seu 

pai, que se encontrava em Pádua, ia sendo levado ao suplício, acusado de 

assassinato. Nesse momento Santo Antônio aparece, demonstra inocência do pai e 

dá a conhecer o verdadeiro criminoso que, mais tarde sofreu o castigo. Constatou-

se que naquele momento Santo Antônio não havia deixado a espanha.  

 
 

Texto extraído de: http://bauespirita.blogspot.com/2011/06/santo-antonio-e-
bicorporiedade.html 

http://bauespirita.blogspot.com/2011/06/santo-antonio-e-bicorporiedade.html


 
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. 

 

07 – Gilka Morgado dos Santos 
11- Zilda Monteiro da Silva 
25- Neci Costa 
 

 

Psicografia recebida em 07 de outubro de 2016. 
 

“Sinto uma emoção grande por estar aqui nessa 
casa de amor. As palestras, sempre esclarecedoras, 
fortalecem nosso interior. 

Nem consigo expressar direito meus sentimentos, 
pois a emoção é muito grande. 

Após uma prece tranquila, consegui encontrar o 
meu equilíbrio e retomar o que tenho a dizer: 
- Amigos, aproveitem essa oportunidade aqui nesse 
mundo. Tudo é muito breve, por isso, com paciência, 
amor e respeito, tenham fé para seguir o que foi 
trilhado. 

Com carinho, um irmão.” 
 

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.” 
 

CINE DEBATE 
NÃO PERCAM O FILME! 

 NO PRÓXIMO DIA 09 DE JUNHO, ÀS 16 HORAS 

CAUSAS E EFEITOS 

 

“Evita o comentário pernicioso e não difundas a 

informação malsã. 

Apaga o fogo da ira com a água da resignação. 

Asserena as ansiedades pessoais, impedindo-te o 

desespero. 

O servidor do Cristo está, na Terra, para o excelente 

mister de produzir a harmonia entre todos. 

Agredido, não ataca; acossado, não investe contra, 

porfia; sofrendo, não promove a revolta, vence-a. 

Estância de paz, torna-se veículo do otimismo, 

contribuindo valiosamente para a mudança da 

paisagem em agonia da atualidade.” 

 
Joanna de Ângelis / Divaldo Franco 


