Centro Espírita Maria Magdalena
PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO
CONVERSA FRATERNA, EXPLANAÇÃO DO EVANGELHO E PALESTRAS DOUTRINÁRIAS
SEXTAS-FEIRAS, com início às 19h e 30min.
Conversa Fraterna

dias

Dirigente

(tema livre)
19:30h às 19:55h

06

Rosana

Astrogildo

13

Ferreira

Rosana

20

Geovana

Astrogildo

27

Astrogildo

DIAS

DIAS
02
14
14
21

20:00h às 20:30h

Explanador

Tema

cap. X – Instruções dos espíritos – A
INDULGÊNCIA – Itens 16 a 18
cap. X – Instruções dos espíritos –
É PERMITIDO REPREENDER OS
Athayde
OUTROS? Itens 19 a 21
cap. XI – AMAR AO PRÓXIMO COMO A
MESMO
–
O
MAIOR
Ronaldo SI
MANDAMENTO. Itens 1 a 4

Ferreira

palestra – G R A T I D Ã O – por Amauri Jorio Araújo

HORÁRIOS

Terças-feiras
19:00
03 e 17
Terças-feiras
10(19h) e 24(18h)
18:00
às
Quartas-feiras
20:00
04, 11, 18 e 25
20:15
Quintas- feiras
05 e 19

Evangelho Segundo o Espiritismo

19:30 às
21:00

HORÁRIOS
19:00
8:00 às 12:00
16:00
8:00 às 10:00
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Reparemos Nossas Mãos
"...Mostrou-lhes as suas mãos..." (João, 20:20)

Reaparecendo aos discípulos, depois da morte, eis que Jesus, ao se
identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as
mãos...
As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado
paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as
marcas do sacrifício.
Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema
renúncia.
As mãos do Divino Trabalhador não recolheram do mundo apenas
calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas
sanguinolentas e dolorosas...
O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os
recantos do Globo.
O coração inspira.
O cérebro pensa.
As mãos realizam.
Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e
obedecem.
Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que
ajudam e que ensinam... E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que
batem, que incendeiam, que amaldiçoam...
Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza
a vida espiritual.
Reflete, pois, sobre o que fazes, cada dia.
Não olvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da
nossa passagem pela Terra. As do Cristo, o Eterno Benfeitor, revelavam as
chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente
falarão de ti, no mundo espiritual, onde interrompida a experiência terrestre,
cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as
próprias obras.
XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. Pelo Espírito Emmanuel. FEB. Capítulo 179.
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Vida Feliz
As tribulações trouxeram dor e cansaço?

Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida.

A opção por férias e recursos atenuantes não apresentaram os
resultados esperados?

O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na
escala da evolução.

Talvez estejamos padecendo do cansaço do espírito, cujas pílulas da
medicina humana pouco conseguem abrandar.

Deus é Pai Misericordioso e vela por ti.

O remédio está na enfermaria da caridade e da espiritualização de
nossas almas.
Internemo-nos em exercícios de amor ao próximo e na oração. Logo
virá alívio e recomposição. Assumamos os redentores compromissos
com a melhoria espiritual, e veremos as mudanças benfazejas.
Algumas vezes, quando o cansaço é de origem espiritual, o trabalho e
o movimento da alma em direção ao bem constituem descanso e
refazimento, luz e libertação.
Do livro PARA SENTIR DEUS, de Wanderley de Oliveira
pelo espírito Ermance Dufaux.

LIVROS PARA EMPRÉSTIMO
Já catalogamos cerca de 100 livros espíritas que se encontram
disponíveis para empréstimo.
INFORME–SE

Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e
blasfêmia.
O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores
permanece criança espiritual.
Deus não tem preferências e nos ama a todos.
Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar, e altera
com amor aquelas que te irão beneficiar.
Desesperar-te? Nunca!
FRANCO, Divaldo Pereira. Vida Feliz. Pelo Espírito Joanna de Ângelis. 18.ed. LEAL, 2015.
Capítulo 149.

CINE DEBATE

DIA 14 DE SETEMBRO, ÀS 16 HORAS

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
24 - Ronaldo da Silva Queiroz
29 - Claudia Batista Pereira

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.
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