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SOS Rádio Rio de Janeiro
- contribua com qualquer
quantia.
Campanha do quilo
- participe com alimentos
não perecíveis.
Informe-se sobre essas e
outras campanhas na
secretaria.

Um novo ano – 2008, surgindo e concitando os
trabalhadores do Bem, à sementeira de Jesus, no campo
imenso de trabalho do Planeta terra.
Façamos essas tarefas com intrepidez e coragem
sem esperar privilégios ou facilidades, mas simplesmente
esquecendo nossos caprichos tão infantis, para que
a vontade do Pai, clareie nossos caminhos.
A essência cristã do Espiritismo, repete e consolida
as atitudes vigorosas do Mestre Jesus, na luta contra o
egoísmo, o orgulho, o farisaísmo, chamando os homens à
prática incessante do “Amai-vos uns aos outros”.
“Entronizemos o Senhor no templo da própria alma
para que o serviço da Boa Nova, começando por nós
mesmos, se nos irradie das atitudes e pensamentos,
palavras e ações, criando áreas vivas de compreensão e de
trabalho edificante, nas quais possamos plasmar o
abençoado caminho para a Nova Era”.
Essa será a nossa única via de redenção e vitória
espiritual.
Um ano de muita paz e prosperidade e grandes
realizações espirituais no campo do Bem, e da Caridade.
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE
LIVRARIA

Contamos com uma pequena livraria, que disponibiliza para quem esteja ávido de
conhecimentos, em torno de 200 títulos de diversas obras espíritas de autores renomados:
- Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Herculano Pires, Hermínio Miranda, Richard
Simonetti, Yvone A. Pereira e tantos outros. Dispomos de obras para estudo e pesquisa bem
como de romances e literatura infantil. Sem esquecer é claro, das Obras da Codificação
Kardequiana que é o nosso carro chefe.
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
MÊS DE JANEIRO
DATA
2/1/08
4/1/08

7/1/08

7/1/08
9/1/08
11/1/08

14/1/08

14/1/08
16/1/08
18/1/08

21/1/08

21/1/08
23/1/08
25/1/08

285/1/08

28/1/08

30/1/08

DIA
QUA

HORA

TEMA

EXPOSITOR
Grupo de Estudos

19:30

Estudos sobre Mediunidade

SEX

20:00

Seres orgânicos e inorgânicos .
( L.E. - Questões , 60 a 67 )

Edna Paz

SEG

20:00

Não vades ter com os gentios .
( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 8 a 10 )

Niete Pimentel

SEG

20:00

A reencarnação fortalece os laços de família.
( E.S.E.- Cap. IV, itens 18 a 23 )

Gesilda Gomes Valente

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

SEX

20:00

A vida e a morte .
( L.E. - Questões , 68 a 70 )

Dionysio Dias Filho

SEG

20:00

Não são os que gozam de saúde que precisam de médico.
( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 11 e 12 )

Sonia Gomes

SEG

20:00

Limites e necessidade da encarnação.
( E.S.E.- Cap. IV, itens 24 a 26 )

Sergio Daemon

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

SEX

20:00

Inteligência e Instinto .
( L.E. - Questões , 71 a 75 )

Silvio Zacharias

SEG

20:00

Coragem da fé .
( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 13 a 16 )

Nély M. Mesquita

SEG

20:00

Bem-aventurados os aflitos.
( E.S.E.- Cap. V, itens 1 a 5 )

Alberto G. Bezerra

QUA

20:00

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

SEX

19:30

Origem e natureza dos Espíritos .
( L.E. - Questões , 76 a 83 )

Gisele M. Mesquita

SEG

20:00

SEG

20:00

Causas anteriores das aflições.
( E.S.E.- Cap. V, itens 6 a 10 )

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á.
( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 17 a 19 )

Suely Guimaraes

Hernane dos Santos

Grupo de Estudos

AGENDA CRISTÃ

PENSAMENTO

O homem imperfeitamente espiritualizado sempre
busca igualar os semelhantes a si mesmo. Lembre-se,
contudo, de que você é você, com tarefa original e
responsabilidades diferentes e, se pretende a
felicidade real, não deve esquecer a consulta aos
padrões do bem, com o Cristo, em todas as horas de
sua vida.

“O insatisfeito, além de ingrato, é rebelde e
preguiçoso, que prefere as sombras da reclamação e
do atraso, às claridades do progresso libertador.
Não te permitas utopias existenciais, partindo para
a conquista de realizações legítimas”.

( Chico Xavier – p/ Espírito André Luiz – pg 149 )

( Momentos de Saúde – Joanna de Angelis – pg 59

Pg 03

CANTINHO DO CHICO
CHICO RESPONDE
Como encontrar motivação e despertar em nosso íntimo, novas e insuspeitadas fontes de energia na reedificação
da nossa felicidade?
Em outras palavras: qual o caminho para nos sintonizarmos com os inesgotáveis mananciais de energia do
Universo?
- Dizem os amigos espirituais que a iniciação da verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes. Ao doar alegria e
paz, bom ânimo e segurança ao próximo, encontramos a fonte de energia que nos fará constantemente motivados para a
sustentação da felicidade para nós mesmos.
( Entrevista feita pelo jornalista Fernando Worn – Jornal O Espírita Mineiro – Fev/Abr 1977 )
Como os espíritos explicam o crescimento das chamadas doutrinas evangélicas e pentecostais?
- Cada um tem liberdade para manifestar seus pensamentos e estender suas idéias. Sempre existirão aventureiros. E eles
terão sempre em sua mira aqueles que trabalham. Somos um conjunto de corações que precisa estar atento às nossas
tradições, não digo tradição no sentido do comodismo, mas no sentido de grandeza, progresso objetivo, pensamento
positivos e realmente voltados para o bem do próximo. Isso tudo é pensamento dos espíritos amigos.
Devemos cultivar nossas orações não como uma obrigação mas como uma homenagem singela a Deus, que nos deu
um mundo tão lindo. Eu olho as plantas por esta minha janela e fico perguntando por que elas são tão verdes e tão
floridas. Vejo nesta simplicidade o melhor lugar para se orar e falar com Deus.
Para freqüentar igrejas sombrias quando o caminho da alma é aquele onde se adora Deus e se ama o próximo. Aí está a
estrada que devemos percorrer. Um dia alguém veio me dizer que em determinada cidade uma igreja havia sido
destruída. Não quis saber qual era a cidade, mas disse: cada igreja que se fecha dá a chance de abertura de cinco
sanatórios.
Não posso discutir sobre essas igrejas porque elas se dividiram. Mas acho que Jesus ainda é nosso maior ponto de
chegada, nosso ponto central de atenção. Não compreendo a divisão da fé. Acho que o cristianismo é uno e sua divisão é
incompreensível. Aquilo que não compreendo não falo.
( Livro Lições de Sabedoria – Chico Xavier nos 23 anos da Folha Espírita – Marlene R.S. Nobre . )
Conta-se que, certa feita, perguntaram ao Chico, como ficaria o Espiritismo no Brasil quando cessassem as suas
atividades mediúnicas, ao que ele respondeu:
-“Meu filho, médium é como grama, quanto mais se arranca, mais ele brota”.
( Busca e Acharás – junho de 2000 )

REVISÃO DO CRISTIANISMO
“A revelação espírita provém de instruções dos Espíritos superiores transmitidas por via mediúnica. Essas instruções não
foram dadas através de nenhum processo místico, mas como conseqüência das pesquisas científicas de fenômenos
paranormais. Como dizia Kardec, os fenômenos investigados não eram mudos, mas falantes, revelando a presença de
uma inteligência, que ele a princípio atribuiu às pessoas presentes e a ele mesmo. Na continuidade das pesquisas essa
inteligência revelou-se autônoma, estabelecendo-se então um diálogo esclarecedor por meio de tiptologia e depois
psicografia. Kardec elaborava em segredo os testes de cada experiência. As respostas não eram aceitas gratuitamente,
mas através de discussão com a inteligência presente, examinadas sob critério lógico, submetidas a confronto com a
cultura da época e a experiências de comprovação.”
( José Herculano Pires )

FRASES DE KARDEC
“O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser pondo em prática os ensinos dos
Espíritos. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que sinceramente quer atingi-la. Sejam quais forem
os seus antecedentes, que será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante no
propósito de se emendar”.
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DECISÃO E VONTADE

Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um.
As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela, e passam ao domínio das forças negativas sem
perceber.
Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite.
Frequentemente rogam em prece:
Senhor! Eis-me diante de tua vontade!... Mostra-me o que devo fazer!...
E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se, conforme
as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo:
Quem sou eu para realizar semelhante tarefa?
Não tenho forças.
Ai de mim que sou inútil!...
Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir.
Dispõem de verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando a alguém nas
Construções do Espírito.
Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos; entretanto, costumam asseverar-se
inseguras na execução das boas obras.
Ouvem preleções edificantes ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o
dia seguinte, mas, passada a emoção, volvem à estaca zero, à maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros
passos de qualquer jornada.
Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade e, às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação.
O dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando, os recursos enfileiram-se para o êxito e
realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o
mal, quando o bem francamente lhes bate à porta.
Trabalho, ação, aprendizado, melhoria!...
Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos
que te marcaram ontem.
Realização pede apoio da fé.
Mãos à obra.
Tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à
decisão.
Emmanuel
( Rumo Certo – Francisco Cândido Xavier )

EVANGELHO SEMPRE
Disse o Cristo: “Deixai que venham a mim as criancinhas.” Profundas em sua simplicidade, essas palavras
não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também, o das almas que gravitam nas regiões
inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada: os
fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do
instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela.
Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo
chamamento conquistava, para o seu, o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e
misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar; foi o iniciador do
Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa-vontade. Está empenhada a ação
viril; já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente; é preciso que o homem siga a lei
inteligente que se lhe revela na sua universalidade.
Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vosemos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos,
em verdade: a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o Sol no
cume dos montes.
( João Evangelista, Paris, 1863 – Capítulo VIII de O Evangelho Segundo o Espiritismo)

