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PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO 

dias Dirigente 

Conversa 

Fraterna 

(tema livre) 

19:30h às 19:55h 

Evangelho Segundo o Espiritismo 

20:00h às 20:30h 

Explanador Tema 

07 Rosana Aderlei Astrogildo 
      cap. V – 23 - Os tormentos 
voluntários (Instruções dos 
Espíritos) 

14 Aderlei Astrogildo Rita cap. V – 24 – A desgraça real 
(Instruções dos Espíritos) 

21 Astrogildo Aderlei Rosana cap. V – 25 – A melancolia 
(Instruções dos Espíritos) 

28 Astrogildo 
palestra “Valorização da VIDA: prevenção ao suicídio e 

dependência química ” por Bira 

 

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

DIAS HORÁRIOS LIVROS 

Terças-feiras 
04, 11 e 18 

19:00 MEREÇA SER FELIZ  - iniciando 
Wanderley S. de Oliveira  

pelo espírito Ermance Dufaux 25 18:00 

Quartas-feiras 
05, 12, 19 e 26 

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 

06 e 20 
19:30 
21:00 

LIVRO DOS MÉDIUNS 
LIVRO DOS ESPÍRITOS 

 
 

DIAS HORÁRIOS ATIVIDADES 

03 19:00 PRECE PARA DESENCARNADOS 

08 8:00 às 12:00 BAZAR 

08 16:00 CINE DEBATE “MÃOS TALENTOSAS: a 
história de Ben Carson” 

06 
outubro 

8:00 às 10:00 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  

 

Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse 
de alguém. 
Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-
te. 
Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. 
Inúmeras, no entanto, te falarão, intentando um relacionamento fraterno. 
 

Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagias. 
Como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à 
cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. 
Em razão disso, todos falam, às vezes simultaneamente. 
 

Concede, a quem chega, a honra de o ouvir. 
Não te apresses em cumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. 
Silencia e ouve. 
Não aparentes saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. 
Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de 
outrem e conclui-lhe a narração, nem sempre corretamente. 
 

Sê gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e 
descarregue a tensão, o sofrimento... 
No momento próprio, fala, com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou 
sem problema. 
A arte de ouvir é, também, a ciência de ajudar. 
 

Pelo Espírito Joanna de Ângelis 
Psicografia Divaldo Pereira Franco 
Livro: Episódios Diários 
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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. 

 

 
No mês de agosto, diretores do CEMM visitaram algumas instituições que 

abrigam irmãs e irmãos que necessitam de amparo. 
Gostaríamos de vos falar sobre duas das instituições visitadas: o Asilo 

Socorrinho, no Caju e o Amparo Thereza Christina, no Riachuelo. 
O Asilo Socorrinho, é um hospital-abrigo administrado pela Santa Casa de 

Misericórdia, sediado em um antigo e belo prédio no Caju. Abriga atualmente 
treze idosos e 14 idosas. Esta instituição conta com a ajuda de algumas empresas, 
entidades e de vários grupos de voluntários que proporcionam passeios, tardes 
dançantes, alimentos e até obras de reforma na casa. Some-se a isso a enorme 
dedicação dos funcionários, que, como temos visto, têm tido muitas dificuldades 
para receberem seus vencimentos mensais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Amparo Thereza Christina é um asilo para senhoras mantido por uma 
instituição espírita, fundada em 1924. Localizada no bairro do Riachuelo, 
atualmente abriga 66 senhoras. Recebe alguma ajuda do SESC, mas suas 
principais fontes de recursos são o bazar, os almoços beneficentes mensais (2º 
domingo de cada mês) e a festa junina. Com uma grande estrutura para 
atendimento das vózinhas, possui 3 pavilhões, vestiários adaptados, cozinha 
industrial e refeitório, além de cerca de 30 funcionários, incluindo médico, 
enfermeira e nutricionista. 

Ambas instituições necessitam de ajuda para a aquisição de leite, legumes, 
verduras, frutas, fraldas e absorventes geriátricos. 

VAMOS AJUDÁ-LOS? 
 

 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

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

01 - Vera Lúcia Bastos 
24 - Dalva de Carvalho Machado 
29 - Ana Maria Bandeira Gomes da Silva 
29 – Cláudia Batista Pereira 

Psicografia recebida em 05 de agosto de 2013 
 

Fui nascido e criado numa família espírita.  
Li muito. Estudei muito. No entanto quase nada consegui 

colocar em prática e hoje estou decepcionado comigo e com os 
meus familiares.  

Culpo a mim, é claro, por não ter me esforçado para sair do 
plano físico um pouco melhor. Faltou-me a prática de tudo que 
estudei, tudo que li sobre o mundo e a vida espiritual.  

É muito importante estudar, mas é mais importante o 
esforço para colocar em prática. Essa é a parte mais difícil!  

Estou muito triste e preciso muito de oração para que eu 
possa melhorar um pouco e poder caminhar aqui no mundo dos 
espíritos ou erraticidade. Quero caminhar, mas tenho dificuldade. 
Vou conseguir, visto que nosso Pai é misericordioso e nos ama. 
 

Um irmão em aprendizado. 

CINE DEBATE 
 DIA 08 DE SETEMBRO, ÀS 16 HORAS 

“MÃOS TALENTOSAS: A HISTÓRIA DE BEN CARSON” 

 
Amparo Thereza Christina - Riachuelo-RJ 1 

 

 
Asilo Socorrinho - Caju - RJ 1 

 


