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

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO 

dias Dirigente 
Conversa Fraterna 

(tema livre) 
19:30h às 19:55h 

Evangelho Segundo o Espiritismo 
20:00h às 20:30h 

Explanador Tema 

04 Ferreira Astrogildo Rosana cap. XI – AMAR AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO – 
DAI A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR. Itens 5 a 7 

11 Geovana Rosana Ferreira 
cap. XI – AMAR AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO – 
INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS – A LEI DO AMOR. 
Itens 8 e 9 

18 Astrogildo Ferreira Ronaldo 
cap. XI – AMAR AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO – 
INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS – A LEI DO AMOR. 
Item 10 

25 Rosana palestra: O que faremos depois da morte? por Andréia Pinto 
 

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

DIAS HORÁRIOS LIVROS 

Terças-feiras 
08 e 22 

 
19:00 

 

Apostila da FEB do Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita (ESDE) 

Terças-feiras 
01, 15 e 29 19:00  - Wanderley S. de Oliveira  

pelo espírito Ermance Dufaux 

Quartas-feiras  
02, 09, 16, 23 e 

30 

18:00 
às 

20:00 

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

20:15 Diretrizes de segurança + PRÁTICA DA 
MEDIUNIDADE - reservado aos médiuns 

Quintas- feiras 
03, 17 e 31 

19:30 às 
21:00 

LIVRO DOS MÉDIUNS 
LIVRO DOS ESPÍRITOS 

DIAS HORÁRIOS ATIVIDADES 
07 19:00 PRECE PARA DESENCARNADOS 
12 8:00 às 12:00 BAZAR 
12 16:00 CINE DEBATE “A    C U R A ” 
19 8:00 às 10:00 FLORAIS DE BACH 

 

Rua Sargento Ferreira, 273 – Ramos – Rio de Janeiro – RJ CEP: 21031-770 
Fones: 21 3867-3562  21-99532-2359 

e-mail: mariamagdalenacentroespirita@gmail.com      site: www.cemm.org.br  

CAMINHA COM PACIÊNCIA 
 

"(...) deixemos todo o embaraço, e o pecado que 
 tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência 

 a carreira que nos está proposta (...)" 
HEBREUS, 12:1 

 

Em variadas ocasiões nos sentimos decepcionados com nossos 
progressos na arte de reeducar os hábitos da conduta. 

Vigiemos as aspirações e sejamos pacientes conosco. 

Com rigidez, atrairemos o desânimo e o desencanto. 

Punindo-nos com o remorso, enfraqueceremos o volume das 
sagradas energias do idealismo superior. 

Perturbando-nos com a irritação, não enxergaremos o caminho da 
reparação. 

Alimentando a ansiedade, mentalizaremos objetivos inatingíveis 
por agora. 

A paciência situa nossa mente na medida exata daquilo que 
podemos realizar, dulcifica nossa vida mental com serenidade e, 
sobretudo, gera estímulos vigorosos para a ação renovadora de cada dia. 

Após milênios de descuido, não nos iludamos quanto ao 
contingente de lutas que nos aguardam na redentora jornada de 
reconstrução das forças interiores. 

Prossigamos sem cessar, porque somente quem persevera 
descobre, pelo trabalho, a estrada da liberdade. Todavia, recordemos que 
somente com paciência poderemos conquistar o estado interior desejável, 
para que amanhã, em novos e inesperados deslizes, procedamos com 
acolhimento e sabedoria com nossas próprias faltas. 

 Do livro PARA SENTIR DEUS, de Ermance Dufaux  por Wanderley de Oiveira. 
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Aconteceu na nossa Casa 
Que bom me deixarem adentrar nesta casa. Lugar iluminado!  
São tantas cores, e muitas flores exalando um cheiro agradável. 

As flores são distribuídas por uma irmã de semblante sereno, de um olhar 
que transmite segurança e paz. 

O que mais me chamou a atenção foram os ensinamentos dos 
encarnados. 

Para minha surpresa, descobri e entendi que vou reencarnar. Vou 
vir com outro corpo. Por isso, vou estudar e aprender um pouco mais do 
que aprendi quando estava com minhas vestes carnais.  

Quero agradecer por ter a oportunidade de ouvir essas conversas 
tão importantes. Preciso me preparar mais moralmente, para que possa 
progredir. 

Obrigado a todos pela oportunidade. Paz e luz! 
Um irmão amigo. 

(mensagem recebida em2 de janeiro de 2018) 

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

 
03 – Hyppolite Léon Denizard Rivaill 
 ALLAN KARDEC 
 
17 - Daniela Cavalcante Dias 
17 - Ronaldo Pimentel Pestana 
20 - Rosana Martins Muñoz de Amorim 

 
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. 

 
 

 
por Joanna de Ângelis e Divaldo Franco 

Deus dotou-te de força de vontade. 

Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. 

Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de 

exercício a fim de atender com rapidez aos comandos 

mentais. 

Treina-a nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-

los, e, lentamente, vai passando para desafios mais 

expressivos. 

Através de uma vontade disciplinada conseguirás atingir os 

objetivos máximos da tua atual existência. 

Não desistas, se, de início, fracassares.. 

 
 

 

 

CINE DEBATE 
 DIA 12 DE OUTUBRO, ÀS 16 HORAS 

LIVROS PARA EMPRÉSTIMO 
Já catalogamos MAIS DE 150 títulos espíritas, os quais se encontram 

disponíveis para empréstimo. 
I N F O R M E – S E 


