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NOTA DE ESPERANÇA 

 
Nas horas de crise, reflitamos na própria libertação espiritual, a fim de seguirmos, em paz, 

nas trilhas do cotidiano.  
Queixas-te, por vezes, de cansaço e tensão, nervosismo e desencanto.  
A experiência terrestre, com as mutações de que se caracteriza, através de impactos inces-

santes, freqüentemente, martela-te o pensamento ou destrambelha-te as forças. Ainda assim, é 
imperioso te refaças, dissolvendo todas as impressões negativas na fonte do entendimento. Co-
meça por não te permitires a mínima excursão nos domínios obscuros do pessimismo ou da 
intolerância.  

Observa as ocorrências, por piores que sejam, cooperando em tua área de ação, tanto quan-
to possível, a benefício de todos os que te cercam e aceita as criaturas como são, sem exigir 
delas o figurino espiritual em que talhas o teu modo de ser.  

A diversidade estabelece a harmonia da natureza.  
O cravo e a rosa são flores sem se confundirem.  
O Sol e a vela acesa são luzes com funções diferentes. 
À vista de semelhantes realidades, nos dias de inquietação, não te irrites contra os outros e 

nem firas a outrem, de modo algum.  
Muitas vezes, a aflição é o sinônimo de nossa própria intemperança mental, à frente de 

abençoadas lições da vida.  
Faze, dessa forma, nas circunstâncias difíceis, o melhor que puderes sem o risco de perder 

a paz interior que te assegura o equilíbrio.  
Sobretudo, saibamos entender para auxiliar. 
Se alguém te impõe amargura ou desapontamento, oferece em troca simpatia e colaboração 

ao invés de vinagre ou reproche.  
Se o empreendimento fracassa, reconsideremos o trabalho de novo com mais segurança.  
Ajuda e ajudar-te-ão.  
Dá e receberas.  
Garante a luz e a luz clareará o caminho.  
Nada te prenda à perturbação, a fim de que possas te desvencilhar facilmente da treva, de 

modo a avançar e servir.  
Por mais escura que seja a noite, o Sol tornará ao alvorecer. E por mais complicada ou 

sombria se nos faça a senda de provas, é preciso lembrar que para transpô-la, todos temos, in-
variavelmente, em nós e por nós, a luz inapagável de Deus.                            
 
 
 
 
 
 

                      Emmanuel  
( Mãos Unidas - Francisco Cândido Xavier) 
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EDITORIAL 

 
A vida carnal é uma extraordinária escola de preparação, 

onde o Espírito testa os seus limites, suportando dores e sofri-
mentos que são consequências de suas imperfeições. 

São muitos os desafios a serem vencidos pelo espírito 
imortal durante a sua caminhada evolutiva. 

Superá-los é dever de todos, exigindo coragem e dedica-
ção. Invariavelmente falta vontade para fazê-lo. 

Jesus nos alertou quanto às vicissitudes que passaríamos, 
mas também mostrou-nos o seu exemplo de superação, dando-
nos esperança ao afirmar: “Tenho-vos dito isto, para que em 
mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom 
ânimo, eu venci o mundo.” 

Nosso grande desafio é vencermos a nós mesmos. Desta 
maneira enfrentaremos o mundo sem temor, seguindo o rumo 
certo indicado pelo Mestre. 

Fazendo uma rápida autoavaliação, perceberemos o quanto 
estamos distantes do que Jesus espera de nós. 

Entre tantos obstáculos a serem suplantados, Joana de Ân-
gellis afirma: “Amar é sem dúvida o maior deles!” 

Foi necessário que o Mestre viesse até nós e fizesse, da sua 
trajetória, a maior declaração de amor que tem notícia a huma-
nidade.  

Que possamos, após mais de dois mil anos de sua vinda, 
fechar os olhos, elevar o nosso pensamento e agradecer por 
tudo que Ele fez e vem fazendo por nós. 

Que ao empregarmos o termo Amor, tenhamos a certeza 
do seu verdadeiro significado e poder; porque amar transfor-
ma e liberta a todos os que nele confiam e procuram colocar 
em prática seus ensinamentos: “Antes de tudo, exercei pro-
fundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o 
amor cobre uma multidão de pecados.”  

           Mauro Oliveira 

VALORIZE SUA VIDA. 
NÃO FUME!! 

 

DATAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO ESPIRITISMO 
MÊS ANO DESCRIÇÃO 

FEVEREIRO 

1856 Dia 1º - Anália Emília Franco nasce em Resende, Estado do Rio de Janeiro. 

1842 Dia 26 - Camille Flamarion nasce na França. 

1926 Dia 15 - Gabriel Delanne desencarna na França. 

https://www.radioriodejaneiro.am.br/
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA 
FEVEREIRO 

CAMPANHAS HORA DIA DA SEMANA OBSERVAÇÃO 

Campanha do Quilo  09:00 às 12:00 Último Domingo do Mês Famílias carentes  
da Comunidade 

Campanha de Doação mensal  09:00 às 12:00 Última Quarta do Mês Pessoas Carentes 
da Comunidade 

Campanha de Material Escolar  Coleta do Material 
Manhã/Tarde/Noite Segunda, quarta e sexta-feira 

Entrega do Material 
na segunda semana 

de Março 

Doação de Remédios 09:00 às 11:00 Último Domingo do Mês Pessoas Carentes  
da Comunidade 

Campanha de kit higiene Coleta do Material 
Manhã/Tarde/Noite 

Entrega do Material no dia 11 
Março  das 14:00 as 16:00 hs 

Crianças Carentes da 
Comunidade 

Campanha do Cobertor Coleta do Material 
Manhã/Tarde/Noite 

 
Entrega do Material no  

Domingo dia 30 de junho. 
 

Moradores de rua  
da Cidade do  
Rio de Janeiro 

Campanha de Natal 

Entregas das fichas 
a partir da  

 1ª  segunda-feira 
de outubro, pela 

manhã/Tarde/Noite 

Entrega do Kit  
no dia 15 Dezembro  
das 09:00 as 16:00hs 

Crianças Carentes da 
Comunidade 

 

DIA SEM HORA TEMA EXPOSITOR 
3/2/20 SEG 16:00 Provas voluntárias. O verdadeiro cilício.                                                        

( E.S.E.- Cap. V, item 26) Suely Guimarães 

3/2/20 SEG 20:00 Provas voluntárias. O verdadeiro cilício.                                                        
( E.S.E.- Cap. V, item 26) Alcir Mesquita 

5/2/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 

7/2/20 SEX 20:00 Separação da alma e do corpo.                                  
( L.E. - Questões , 154 a 162 ) Dionysio Dias 

10/2/20 SEG 16:00 Dever-se-á pôr termo às provas do próximo?                                                  
( E.S.E.- Cap. V, itens 27 e 28) Sonia Gomes 

10/2/20 SEG 20:00 Dever-se-á pôr termo às provas do próximo?                                                  
( E.S.E.- Cap. V, itens 27 e 28) Mauro Oliveira 

12/2/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
14/2/20 SEX 20:00 Perturbação espiritual. ( L.E. - Questões , 163 a 165 ) Jorge Simas 
17/2/20 SEG 16:00 Sacrifício da própria vida.                                                  

( E.S.E.- Cap. V, itens 29 a 31) Aleuda Gorfin 

17/2/20 SEG 20:00 Sacrifício da própria vida.                                                  
( E.S.E.- Cap. V, itens 29 a 31) Edna Paz 

19/2/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
21/2/20 SEX 20:00 RECESSO RECESSO 
24/2/20 SEG 16:00 RECESSO RECESSO 
24/2/20 SEG 20:00 RECESSO RECESSO 
26/2/20 QUA 19:30 RECESSO RECESSO 
28/2/20 SEX 20:00 PINGA FOGO Alcir/Dionysio 

Dia Hora ATIVIDADES DESENVOLVIDA Observação 

2ªf  

10:00 às 21:00 Coleta de óleo de cozinha - - - - - - 
13:00 às 22:00 Bazar Brechic - - - - - - 
14:00 às 16:00 Escolinha de Apoio - 2ª/6ª Série (Matemática/Português) 
15:00 às 18:00 Psicólogo - Dr Júlio  - - - - - - 
15:00 às 22:30 Cantina - - - - - - 
16:00 às 17:30 Sessão Pública – Palestra e Passes - - - - - - 
19:00 às 20:00 Atendimento Fraterno - - - - - - 
19:00 às 20:00 Reumatologista - Dra Alessandra  - - - - - - 
19:00 às 21:30 Secretaria, Biblioteca e Livraria - - - - - - 
20:00 às 21:00 Evangelização infantil filhos dos frequentadores 
20:00 às 22:00 Sessão Pública – Palestra e Passes - - - - - - 

3ªf  10:00 às 21:00 Coleta de óleo de cozinha - - - - - - 

4ªf 

10:00 às 21:00 Coleta de óleo de cozinha - - - - - - 
14:00 às 18:00 Fuxico - Artesanato/Costura - - - - - - 
18:00 às 19:30 Bazar Brechic - - - - - - 
19:00 às 21:30 Cantina - - - - - - 
19:30 às 22:00 Estudos e Exercício da Mediunidade - - - - - - 

5ªf 

10:00 às 21:00 Coleta de Óleo de Cozinha - - - - - - 
10:00 às 14:30 Bazar Social Pessoas Carentes da Comunidade 
18:00 às 19:00 Oficina da Mente Idosos 
19:00 às 21:00 Cantina - - - - - - 
17:30 às 19:00 Evangelização Infantil  Crianças Carentes da Comunidade 
19:30 às 21:00 Estudo sistematizado da Doutrina Espírita  Adultos 

6ªf 

10:00 às 21:00 Coleta de Óleo de Cozinha - - - - - - 
10:00 às 14:00 Cardiologista -  Dr Paulo Cesar  1ª sexta-feira do mês 
18:00 às 21:30 Bazar Brechic - - - - - - 
19:00 às 22:30 Cantina - - - - - - 
19:30 às 21:30 Secretaria, Biblioteca e Livraria - - - - - - 
20:00 às 22:00 Sessão pública – Palestra e passes - - - - - - 

Sab 09:00 às 12:00 Visitas Fraternas Último Sábado do mês 
Dom 09:00 às 12:00 Ronda do Pão Último Domingo do mês 
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