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INFORMATIVO – NOVEMBRO de 2018
CONVERSA FRATERNA, EXPLANAÇÃO DO EVANGELHO E PALESTRAS DOUTRINÁRIAS
SEXTAS-FEIRAS, com início às 19h e 30min.

dias Dirigente

Conversa

Evangelho Segundo o Espiritismo

Fraterna

20:00h às 20:30h

(tema livre) Explanador

Tema

19:30h às 19:55h

02

Rosana

Aderlei

Astrogildo

09

Astrogildo

Astrogildo

Rosana

16

Geovana

Rosana

Aderlei

23

Aderlei

Astrogildo

Rita

30

Astrogildo

DIAS

Terças-feiras
06, 13 e 20
27

cap. V – 29 e 30 – Sacrifício da
própria vida.
cap. V – 31 – Proveito do
sofrimento
cap. VI
- O CRISTO
CONSOLADOR
itens 1 e 2 – O jugo leve
cap. VI – 3 e 4 – O CONSOLADOR
PROMETIDO

palestra – “JESUS: mestre e guia” por Maria de
Fátima Miranda
HORÁRIOS

19:00

Quartas-feiras
07, 14, 21, e 28

18:00
18:00
às
20:00

Quintas- feiras
08 e 22

20:15
19:30
21:00

LIVROS

MEREÇA SER FELIZ
Wanderley S. de Oliveira
pelo espírito Ermance Dufaux

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

LIVRO DOS MÉDIUNS
LIVRO DOS ESPÍRITOS

REUNIÃO DE TRABALHADORES
CONVITE
Estamos convidando TODOS os trabalhadores e interessados nas atividades da
Casa de Maria Magdalena a participarem de nossa reunião de Trabalhadores no
dia 01 de dezembro às 9 horas.

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

Madame Rivail (Sra. Allan Kardec) nasceu em Thiais, cidade do menor e mais
populoso Departamento francês – o Sena, aos 2 do Frimário do ano IV, segundo o
Calendário Republicano então vigente na França, e que corresponde a 23 de Novembro de
1795.
Filha única, estabelecida em Paris com a família, onde recebeu uma fina
educação moral que lhe proporcionaram apurados dotes intelectuais. Diplomou-se em
professora de 1a. classe na Escola Normal. Foi professora de Letras e Belas Artes,
trazendo de encarnações passadas a tendência inata, por assim dizer, para a poesia e o
desenho. Culta e inteligente, chegou a dar à luz três obras, assim nomeadas: “Contos
Primaveris”, 1825; “Noções de Desenho”, 1826; “O Essencial em Belas Artes”, 1828.
Vivendo em Paris, no mundo das letras e do ensino, quis o Destino que um dia a
Srta. Amélie Boudet deparasse com o Professor Hippolyte Denizard Rivail.
Amélie Boudet, mulher de inteligência admirável, aliando ainda todos esses
predicados um sorriso terno e bondoso, logo se fez notar pelo circunspecto Prof. Rivail, em
quem reconheceu, de imediato, um homem verdadeiramente superior, culto, polido e reto.
Em 6 de Fevereiro de 1832, firmava-se o contrato de casamento. Amélie Boudet,
tinha nove anos mais que o Prof. Rivail, mas tal era a sua jovialidade física e espiritual, que
a olhos vistos aparentava a mesma idade do marido. Jamais essa diferença constituiu
entrave à felicidade de ambos.
Parceira incontestável, participava com Kardec de praticamente todos suas
tarefas, agraciando-o com sua cooperação talentosa e espontânea. Além de conselheira,
Madame Rivail foi a inspiradora de vários projetos que o marido pôs em execução. Aliás, é
o que nos confirma o Sr. P. J. Leymarie (que com ambos privara) ao declarar que Kardec
tinha em grande consideração as opiniões de sua esposa.
continua:
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HORÁRIOS
ATIVIDADES
05
19:00
PRECE PARA DESENCARNADOS
10
8:00 às 12:00
BAZAR
10
16:00
CINE DEBATE “A CABANA”
17
8:00 às 10:00
FLORAIS DE BACH
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Acompanhando o esposo com alegria emotiva na grandiosa missão iniciada em
1854 com as investigações do fenômeno das “mesas girantes”, ela tomava
conhecimento dos fatos que descerravam para a Humanidade novos horizontes de
felicidade. Após observações e experiências inúmeras, o professor Rivail pôs mãos à
maravilhosa obra da Codificação, e é ainda de sua cara consorte, então com 60 anos,
que ele recebe todo o apoio moral nesse cometimento. Tornou-se ela verdadeira
secretária do esposo, secundando-o nos novos e bem mais árduos trabalhos que agora
lhe tomavam todo o tempo, estimulando-o, incentivando-o no cumprimento de sua
missão. Sem dúvida, os espíritas, muito devemos a Amélie Boudet.
Lançado O Livro dos Espíritos, da lavra de Allan Kardec, pseudônimo que
tomou o Prof. Rivail, este, meses depois, a 1o. de Janeiro de 1858, com o apoio tão
somente de sua esposa, deu a lume o primeiro número da “Revue Spirite”, periódico que
alcançou mais de um século de existência grandemente benéfica ao Espiritismo.
Na residência do casal Rivail se efetuavam sessões bastante concorridas. O
local ficou apertado para o elevado número de pessoas que ali compareciam, e em Abril
de 1858 Allan Kardec fundava, fora do seu lar, a “Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas”. Ao casal Rivail é que coube, apesar de todos os escolhos e perigos que se
lhe deparariam em a nova estrada, empreender, com a assistência e proteção do Alto, a
maior revolução de ideias de que se teve notícia nos meados do século XIX.
Allan Kardec foi alvo do ódio, da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme e do
despeito de inimigos gratuitos, que a todo custo queriam conservar a luz sob o alqueire,
mas em todos os momentos de provas e dificuldades sempre encontrou, no terno afeto
de sua nobre esposa, amparo e consolação.
continua:
Nas várias viagens (1860, 1861, 1862, 1864, etc.) percorrendo mais de vinte
cidades francesas, além de várias outras na Suíça e na Bélgica, em todas semeando as
ideias espíritas, Kardec tinha muitas vezes a companhia da esposa, sendo as despesas
custeadas pelo próprio casal.
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do esposo, agora, com os cabelos nevados pelos seus 74 anos de existência e a alma sublimada
pelos ensinos dos Espíritos do Senhor, suportaria qualquer realidade mais dura. Ante a partida do
querido companheiro
para a Espiritualidade, portou-se como DO
verdadeira
espírita, cheia de fé e
ANIVERSARIANTES
MÊS
estoicismo, conquanto, como é natural, abalada no profundo do ser.
Desejamos
aosAllan
aniversariantes
mês,e do
para
todos os
dias dee suas
Madame
Kardec recebeu dado
França
estrangeiro,
numerosas
efusivas
manifestações
de simpatia
e encorajamento,
que lhe trouxe
novas forças para o
vidas,
alegria
e paz com aobenção
de Jesus.
prosseguimento da obra do seu amado esposo.
12 - Evenyr
Geraldo Gorga
Cerca de dois meses após o decesso do excelso missionário de Lyon, sua esposa, no
29 de
- Aderlei
daa Silva
Ferreira
desejo louvável
contribuir para
realização
dos planos futuros que ele tivera em mente,
Elcely
Calixto
Martins
passou a conceder todos
os anos
certa verba
da revista e Livraria herdadas, para uma “Caixa
Geral do Espiritismo”,Emílio
cujos fundos
seriam aplicados
na aquisição
Martins
Folgado
Filhode propriedades, a fim de que
pudessem ser remediadas quaisquer eventualidades futuras.
Esforçando-se por concretizar os planos expostos por Allan Kardec em “Revue Spirite”
de 1868, ela conseguiu, depois de cuidadosos estudos feitos conjuntamente com alguns dos

Nas várias viagens, percorrendo mais de vinte cidades francesas, além de várias
outras na Suíça e na Bélgica, em todas semeando as ideias espíritas, Kardec tinha muitas
vezes a companhia da esposa, sendo as despesas custeadas pelo próprio casal.
Aos 31 de Março de 1869, com 65 anos de idade, desencarnava, subitamente,
Allan Kardec.Madame Allan Kardec, quer partilhara com admirável resignação as
desilusões e os infortúnios do esposo, agora, com os cabelos nevados pelos seus 74 anos
de existência e a alma sublimada pelos ensinos dos Espíritos do Senhor, suportaria
qualquer realidade mais dura. Ante a partida do querido companheiro para a
Espiritualidade, portou-se como verdadeira espírita, cheia de fé e estoicismo, conquanto,
como é natural, abalada no profundo do ser. Recebeu da França e do estrangeiro,
numerosas e efusivas manifestações de simpatia e encorajamento, o que lhe trouxe novas
forças para o prosseguimento da obra do seu amado esposo.
Cerca de dois meses após o decesso do excelso missionário de Lyon, sua
esposa, honrando o desejo de Kardec, passou a conceder todos os anos certa verba da
revista e Livraria herdadas, para uma “Caixa Geral do Espiritismo”, cujos fundos seriam
aplicados na aquisição de propriedades, a fim de que pudessem ser remediadas quaisquer
eventualidades futuras. Na continuidade, ela conseguiu, depois de cuidadosos estudos
feitos conjuntamente com alguns dos velhos discípulos de Kardec, fundar a “Sociedade
Anônima do Espiritismo”, com o fito principal da continuação da “Revue Spirite”, a
publicação das obras de Kardec e bem assim de todos os livros que tratassem do
Espiritismo.
Graças, pois, à visão, ao empenho, ao devotamento sem limites de Madame
Allan Kardec, o Espiritismo cresceu a passos de gigante, não só na França, que também
no Mundo todo.
Em 1871 os Céus a socorreram. O Sr. P. G. Leymarie, um dos mais fervorosos
discípulos de Kardec desde 1858, médium, homem honesto e trabalhador incansável,
assumiu a gerência da Revue Spirite e da Livraria, e logo depois, a administração da
Sociedade Anônima. Daí por diante, foi ele o braço direito de Madame Allan Kardec,
sempre acatando com respeito as instruções emanadas da venerável anciã.
Já com 87 anos ainda lia sem precisar de óculos e escrevia corretamente e com
letra firme. Em 21 de Janeiro de 1883, às 5 horas da madrugada, docemente, com rara
lucidez de espírito, com aquele mesmo gracioso e meigo sorriso que sempre lhe brincava
nos lábios, desatou-se dos últimos laços que a prendiam à matéria.
Não deixando herdeiros diretos, fez por testamento sua legatária universal a
“Sociedade para Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec”.
Fonte: WANTUIL, Zêus, Grandes Espíritas do Brasil, p. 51
Disponível em http://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/06/Amelie-Gabrielle-Boudet.pdf

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) ALÉM DE FRALDAS E ABSORVENTES
GERIÁTRICOS e papel higiênico.
Doações em dinheiro podem ser feitas no:
Banco Itaú – agência 0023 conta corrente 25814-8.

