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

Evangelho Segundo o Espiritismo

Fraterna

20:00h às 20:30h

(tema livre)

dias

Explanador(a)
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19:30h às
19:55h
cap.IV – 24 – Limites da
04
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CÉLIA

25

encarnação
cap.IV – 25 e 26 –
Necessidade da encarnação
cap.V – 1 e 2 – Introdução

palestra A Lei do Amor (ESE cap.XI) por Antônio de Pádua Barbosa

ESTUDOS DOUTRINÁRIOS
dias
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Quintasfeiras
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19h

livros

REFORMA ÍNTIMA SEM MARTÍRIO
Wanderley S. de Oliveira
pelo espírito Ermance Dufaux

18h
18:00
18:45
19:30
20:15

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

19:30
21:00

LIVRO DOS MÉDIUNS
LIVRO DOS ESPÍRITOS
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Emmanuel - Francisco Cândido Xavier
“E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida;
e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação.”
Jesus. (João, 5:29).
Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara
quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da
condenação.
Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um
inferno ardente e imperecível?
As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas
águas da morte corporal. Suas realizações no porvir seguem na ascensão justa,
em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no
rumo da espiritualidade santificadora, todavia, os que se comprazem no mal
cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz.
Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório.
É a volta à lição ou ao remédio.
Não lhes surge diferente alternativa.
A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus.
Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com
a teoria das penas eternas.
Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da
referencia do Mestre, contudo, observamos que a Providência Divina é muito
mais rica e magnânima que parece.
Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão
em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável
deles mesmos.
(Do livro "Pão Nosso", Emmanuel, Francisco C. Xavier, FEB)

rua Sargento Ferreira, 273 – Ramos – Rio de Janeiro – RJ CEP.: 21031-770
Fone: 21 3867-3562
e-mail: mariamagdalenacentroespirita@gmail.com

CONSCIÊNCIA EMOCIONAL
Psicografia recebida em 13 de maio de 2016.
“Perdão e a Reforma do “Velho Homem”
Para encontrares o caminho do perdão, seria importante começar por
vós mesmos. Não conseguirás perdoar teu irmão se não sois capaz de
vos perdoar. Por isso é muito importante começar a trabalhar a vossa
forma de viver convosco mesmo. Buscai primeiro transformar-vos
buscando sempre a Reforma do vosso Velho Homem.
Não precisas sofrer quando perceberdes as vossas dívidas com
vós mesmos, vossos defeitos.
Mas para perdoar, se faz necessário fazer esta caminhada.
Quando começares a trabalhar, o que há de mal em vós, por certo
começarás a aprender a vos perdoar e em consequência terás mais
facilidade em perdoar ao teu irmão.
Sigais em paz, transformando seu Velho Homem e comece um
novo caminho pra ti mesmo.
Um irmão amigo.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos aos aniversariantes do mês, para todos os dias de
suas vidas, alegria e paz com a benção de Jesus.
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Natália de Oliveira Lima
Gilson Reis Mendes Soares
Sônia Maria Pinto de Oliveira
Jorgia Fernandes Rei
Aline Faria
Geovana Nunes da Silva
Norma Pereira Xavier
Astrogildo Vianna de Oliveira Júnior
Rosângela dos Santos
Guilherme Soares da Costa
Normélia de Andrade Gorga
Luciene Ribeiro da Silva
Regina Célia Braga Ferreira
Rosângela Manes Carneiro Marins

Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus (...) – Mateus, 5:8

Cansado da rotina? Improvisa o bem para alguém pelo menos uma vez a
cada dia.
Oprimido pela ansiedade? Recorda um pouco as dores alheias e enxuga
algumas lágrimas.
Cansado da insistência das provas? Caminha um pouco mais em busca
de conhecimento que te liberte.
Irritado com as decepções? Aprende o exercício da aceitação habituando
a pensar que a vida nem sempre será como desejamos.
Desanimado com a força dos imprevistos? Decerto muitas
contrariedades do caminho são avisos da misericórdia celeste acerca dos
melhores rumos para nossa vida.
O cansaço das lutas, na maioria das vezes , é um termômetro de aferição
a respeito de como estamos enfrentando os conflitos nos desafios de
cada dia.
A opressão emocional é, quase sempre, o resulado do exaurimento
energético decorrente da forma inadequada de lidar com os conflitos.
Consciência emocional é aprender a ouvir Deus na intimidade. Saber
quais são os recados da luz que trazemos em nós, ante os testes que nos
aplicam as experiências na escola da vida.
Quanto mais ligados ao Criador, mais ciência da vida amealhamos em
nossos passos, sorvendo o espírito da serenidade e do bem-estar,
abençoando nossas provas com melhor aproveitamento e lucidez.
(Do livro “Para Sentir Deus”, Wanderlei Oliveira
pelo espírito Ermance Dufaux)

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.

