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

Conversa
Fraterna

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

(tema livre) Explanador

19:30h às 19:55h

06

Geovana

Rosana

13

Rosana

Ferreira

cap. XII – AMAI OS VOSSOS INIMIGOS – OS INIMIGOS
DESENCARNADOS. Itens 5 e 6.
cap. XII – AMAI OS VOSSOS INIMIGOS – SE ALGUÉM
Astrogildo VOS BATER NA FACE DIREITA, APRESENTAI-LHE
TAMBÉM A OUTRA. Itens 7 e 8.
Ferreira

20 Astrogildo
27

Tema

palestra: NATAL – por Niete Pimentel

NÃO HAVERÁ REUNIÃO – recesso de FIM DE ANO
RETORNO NA SEXTA-FEIRA – 24 DE JANEIRO DE 2020
DIAS

HORÁRIOS

Terças-feiras
03 e 17
Terças-feiras
10
Quartas-feiras
04, 11 e 18
Quintas- feiras
05 e 19
DIAS
02
07
14
14

19:00
19:00
18:00
às
20:00
20:15
19:30 às
21:00

HORÁRIOS
19:00
8:00 às 10:00
8:00 às 12:00
16:00

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

- Wanderley S. de Oliveira
pelo espírito Ermance Dufaux
MISSIONÁRIOS DA LUZ (André Luiz)
LIVRO DOS ESPÍRITOS
LIVRO DOS MÉDIUNS

Diretrizes de segurança + PRÁTICA DA
MEDIUNIDADE - reservado aos médiuns
LIVRO DOS MÉDIUNS
LIVRO DOS ESPÍRITOS
ATIVIDADES
PRECE PARA DESENCARNADOS
FLORAIS DE BACH
BAZAR
CINE DEBATE “QUANDO LEMBRO DE CHICO”
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Publicação mensal – Ano XXV - Distribuição interna gratuita
Rio de Janeiro - RJ

QUANTO VALE O BOM SORRIS O?
B e m- ave nt u rados os pacif icadore s , porq u e
e le s s e rão ch amados f ilh os de D e u s (...) – M at e u s , 5:9

Na esfera das perm ut as da vid a, o bom sorriso tem preço
elevado. É bem cotado em q uai sq uer ensejos.
Para os tris tes é moeda de esperança e alento.
Para os irrit ados é investimento calman te.
Para os revanchist as é convite à participação.
Para os invejosos é dissolvente dos maus senti mentos.
Para os tiranos é senha de li bert ação.
Para os amargur ados é estímulo à melhora.
Para os famili ares é declaração d e afeto.
Para os es tranhos é atestado de aceitação.
Para os excl uídos é acolhi mento fraternal.
Para o ir mão de ideal é mensagem viva do Evangelho
em nós.
Para os doentes é canção de oti mismo n a recuperação.
Sorrir faz be m. O movimento d a muscul at ura facial tem
benefícios comprovados para a saúde corporal, além de
excelente preventivo para o humor na vida mental.
Sua
ausência
tem
estimul ado
mal -entend idos,
malq uerença, pessimismo, afas tamen to e indisposições
que oneram as relações com ampliada dose de dúvidas e
desconfiança so bre os sentimen t os que carregamos.
Sorrir é exercício feliz para a paz na convivência e
mensagem de luz irradi ando no c oração.
O bom sorriso é um ato de cordialid a de que tran smi te
o que mil p alavras não conseguem dizer, recolhendo da
vida as vi brações elevadas, que s ão extensa fonte de paz e
felicidade em f avor de nós mesmos.
D o li v ro “P a ra sen ti r D eu s”
Wa n derley de Oli v ei ra & Erm a n c e D u fau x
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Aconteceu na nossa Casa
Senhor Jesus!
Diante do Natal, que te lembra a glória da manjedoura, nós te
agradecemos:
a música da oração;
o regozijo da fé;
a mensagem de amor;
a alegria do lar;
o apelo à fraternidade;
o júbilo da esperança;
a bênção do trabalho;
a confiança no bem;
o tesouro de tua paz;
a palavra da Boa Nova
e a confiança no futuro!…
Entretanto oh! Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração,
nós te suplicamos algo mais!…

“Meus irmãos!
É com o peito repleto em lágrimas que volto a trabalhar nesta Casa de
Luz, Bênção e Amorosidade.
Faltam as palavras para externar meu contentamento e expectativas
em relação a esse novo servir.
Muito foi feito. E que bom, porque muito há ainda que pode ser feito.
Já nos foi mostrado que não estamos sós, logo é aproveitar o impulso
que tomaremos para nosso salto adiante.
Vamos nos apoiar em Deus Pai e seus enviados, seguindo além desse
ponto.
Vamos crescer!”
(Mensagem recebida em 17 de abril de 2019)

Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos
a precisa coragem de seguir-te os exemplos!
XAVIER, Francisco Cândido. À Luz da Oração. Pelo Espírito Emmanuel. O Clarim.

CINE DEBATE

DIA 14 DE DEZEMBRO, ÀS 16 HORAS
documentário

LIVROS PARA EMP RÉST IMO
Já catalogamos MAIS DE 230 volumes espíritas, os quais se encontram
disponíveis para empréstimo.
INFORME–SE

Desejamos à aniversariante do mês, para todos os dias de
sua vida, alegria e paz com a benção de Jesus.

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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