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INFORMATIVO – OUTUBRO 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

05

Astrogildo

Rosana

Aderlei

12

Geovana

Aderlei

Rita

19

Aderlei

Astrogildo

Rosana

26

Astrogildo

DIAS

Terças-feiras
02, 09, 16 e 23
30
Quartas-feiras
03, 10, 17, 24 e
31
Quintas- feiras
04 e 18
DIAS
01
13
13
06

cap. V – 26 – PROVAS VOLUNTÁRIAS – O verdadeiro
cilício.
cap. V – 27 – Deve-se por um
fim às provas do próximo?
cap. V – 28 – É permitido
abreviar a vida de um
doente que sofre sem
esperança de cura?

palestra – “CRISTIANISMO: a mensagem esquecida”
por Ronaldo Morais

HORÁRIOS

19:00
18:00
18:00
às
20:00
20:15
19:30
21:00
HORÁRIOS
19:00
8:00 às 12:00
16:00
8:00 às 10:00

LIVROS

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

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

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

Médium – Srta. Huet

No estudo do Espiritismo há um erro muito grave que se propaga cada dia mais e
que se torna quase o móvel que faz os outros virem a nós: é o de nos julgarem
infalíveis em nossas respostas. Pensam que tudo devemos saber, tudo ver, tudo
prever. Erro! Certamente, não mais estando nossa alma encerrada num corpo
material, como um pássaro numa gaiola, lança-se no espaço; os sentidos dessa
alma tornam-se mais apurados, mais desenvolvidos; vemos e ouvimos melhor; mas
não podemos saber tudo, estar em toda parte, porque não temos o dom da
ubiqüidade. Que diferença, pois, haveria entre nós e Deus, se nos fosse permitido
conhecer o futuro e anunciá-lo com precisão? Isto é impossível. Sabemos mais que
os homens, certamente; algumas vezes podemos ler no pensamento e no coração
dos que nos falam, mas aí se detém a nossa ciência espírita. Corrigi-vos, pois, da
idéia de nos interrogar unicamente para saber o que se passa em tal ou qual parte
do vosso globo, em relação a uma descoberta material, comercial, ou para serdes
advertidos do que acontecerá amanhã, nos negócios políticos e industriais.
Haveremos sempre de vos informar sobre o nosso estado, sobre nossa existência
extracorpórea e sobre a bondade e a grandeza de Deus; enfim, sobre tudo quanto
possa servir à vossa instrução e à vossa felicidade presente e futura. Mas não nos
pergunteis o que não podemos ou não devemos dizer.
Channing
Texto extraído da Revista Espírita - agosto de 1860

RESERVADO AOS MÉDIUNS

LIVRO DOS MÉDIUNS
LIVRO DOS ESPÍRITOS
ATIVIDADES
PRECE PARA DESENCARNADOS
BAZAR
CINE DEBATE “FILME DOS ESPÍRITOS”
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

Psicografia recebida em 28 de setembro de 2015
“Como viveríamos desde a origem do nosso planeta se não tivéssemos
o amparo de Deus?
Como estaríamos se não nos fosse dada esta casa planetária para
moradia?
O que seria de nós se não recebêssemos a misericórdia de nosso Pai?
Vivemos experiências para nosso aprimoramento, mesmo que seja em
meio a muito sofrimento moral e físico.
Mas todos aqueles que estão buscando no Evangelho de Jesus, a
prática da Caridade, estão a cada momento se renovando e adquirindo
conhecimentos para evangelizar-se.
Confiemos em Deus, Jesus e todos os benfeitores, para termos o
amparo que tanto necessitamos no trabalho incessante no bem.
Só no amor e com amor estaremos caminhando de maneira segura,
para sermos trabalhadores do Evangelho tão bem exemplificado por
Jesus.

Um irmão.

CINE DEBATE
DIA 13 DE OUTUBRO, ÀS 16 HORAS
“FILME DOS ESPÍRITOS”

O Sentido da Vida
Não existe nenhuma circunstância na vida capaz de nos tornar superior a qualquer
outra pessoa. Levantamos todos os dias simplesmente para ser melhor do que
fomos ontem. Estamos reconstruindo dia a dia ao preço de muita luta e sofrimento
a essência que perdemos no solitário deserto das misérias humanas. O verdadeiro
sentido da vida não é ser melhor que alguém, mas sim o de ser melhor que nós
mesmos.
Todos somos espíritos a caminho dessa luz inesgotável que é Deus. Como
mariposas solitárias volitamos em torno dela sem ainda suportar-lhe a claridade
que nos desnuda a alma de toda vaidade e orgulho.
Muitos se vangloriam da beleza, da riqueza ou da posição social. No entanto, tudo
isso não passa de fugazes momentos que o vento da realidade é capaz de varrer
em questão de segundos. A beleza desaparece ante a doença demolidora, a
riqueza, infiel como ela só, muda de mãos a todo momento e a posição social é
um castelo de ilusões que se desmancha sob o sol escaldante da miséria.
Não precisamos chegar em primeiro, precisamos apenas chegar. Respeite o ritmo
e a condição dos amigos anônimos que Deus coloca em seu caminho. Eles estão
diante de você para que aprendas o valor da amizade e do respeito. Muitos não
têm a mesma condição e nem as oportunidades que a vida lhe ofereceu. Mas eles
não são piores que você. Isso é com Deus e não com os homens.
Ninguém poderá chegar diante de Deus com as mãos vazias. É preciso que
levemos conosco as flores sublimes da caridade. E, jamais alguém conseguirá,
por mais rico e importante que seja, amealhar as sementes da caridade, sem
aprender primeiro a amar ao próximo como a si mesmo.
Elcio de Lima Rodrigues
(https://www.verdadeluz.com.br/o-sentido-da-vida/)

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Desejamos aos aniversariantes do mês, para todos os dias de suas
vidas, alegria e paz com a benção de Jesus.
17 - Ronaldo Pimentel Pestana
20 - Rosana Martins Muñoz de Amorim
23 - Valdiléria Xavier Amorelli

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.

