
As evocações deste mês são de elevada espiritualização. Historicamente, revive-
se o momento de maior acolhida ao Mestre Jesus com a entrada calorosa em 
Jerusalém, com as folhas de palmeira e outros acenos mais a aconchegar Sua 
passagem. Seguinte ao significativo jantar na casa dos irmãos Lázaro, Marta e 
Maria, vieram eventos marcantes como a última ceia com os discípulos, o 
encontro glorificante no Monte das Oliveiras e os episódios conduzindo à Paixão. A 
multidão que o aclamou no início da semana (domingo de ramos) foi a mesma que 
deu preferência a soltar um bandido, tradição na Páscoa, antiga celebração pagã 
da Primavera transformada em comemoração pela libertação da escravidão no 
Egito e apropriada pelos cristãos para marcar a Ressurreição. 

Nos eventos do julgamento e crucificação, Jesus esteve acompanhado apenas 
por João e quando na cruz, também pelas Marias de Nazaré (a mãe), Madalena (a 
esclarecedora) e Cléofas (a tia), espíritos de grande afinidade com o Mestre. O 
subsequente sepultamento com a desmaterialização do corpo e sua posterior 
materialização em cujo fenômeno teve a participação ativa de Maria Madalena 
continuaram o ciclo missionário de Jesus. Todos esses episódios tornaram-se os 
fundamentos da narração, propagação e consolidação do nascente cristianismo. 
Emblemáticos até nossos dias, cuja lembrança é revivida sempre no culto cristão e 
enlevantes na mais pura vibração de amor.

Maria de Nazaré, Madalena e João tiveram vida longa com significativa posição 
evangélica que, consolidada com o doutrinamento de Paulo, conduziram a base 
doutrinária nos primórdios do cristianismo e formaram a base da imensa e         
evolutiva reflexão sobre os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus.
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FUNCIONAMENTO DO LAR

Fevereiro e março foram os meses em que o LAR completou o reajuste em seu ritmo de 
funcionamento diante da nova normalidade em operar sem restrições sanitárias específicas 
da prevenção contra a pandemia e recebeu a primeira leva de meninos, tudo realizado em 
pleno ambiente de harmonia e fraternidade como usual. Afastado do tradicional, registra-se 
o fato da dificuldade em obter a adesão de novos voluntários, especialmente para as 
oficinas de música, esportes e teatro.
Respeitando os mandamentos estatutários do LAR, foram realizadas no mês de março 
último, reuniões do Conselhos Consultivo e Fiscal, além da Assembléia Geral Ordinária, 
cujos resultados finais foram aprovação de relatórios dos exercícios findos, de planos de 
ação, balanços patrimoniais e de movimento, sendo todos aceitos por unanimidade. 
Havendo necessidade de eleição por término dos mandatos foram reeleitos os 
componentes da Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, todos 
com mandatos de três anos.
Os Almoços Fraternos e bazares continuam a ocorrer conforme a programação normal de 
2023, ou seja, almoços em todo segundo domingo e bazares alternando entre os de 
Laranjeiras e de Copacabana.

A ALEGRIA CRISTÃ DE COOPERAR:
O LAR REITERA O RECONHECIMENTO AO QUADRO SOCIAL PELO 

BENEMÉRITO SUPORTE

Ao contribuir a cada mês ou a outros períodos regulares fornecem o quinhão garantidor dos 
valores necessários, aos quais se juntarão, em complemento, outros de almoços fraternos e 
bazares. Para quem ainda não é Associado ou deseja cooperar, favor examine as opções do 
quadro a esquerda ou as do site do LAR, seguindo o link “Como Colaborar”. Pode também 
obter informação na Secretaria por via telefones 2281-1000, 2241-6557 e Whatsapp 
9 8 1 0 2 0 6 8 7 .  A s  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  L A R  e s t ã o  i n c l u í d a s  n o  S i t e 
www.laranaliafrancorj.org.br facebook.com/laranaliafrancoriodejaneiro e . O e-mail 
lafrj1922@yahoo.com.br está ao dispor.

Banco Itaú
Agência: 7115 
C/C: 14638-8

Razão Social: LAR ANÁLIA FRANCO

Banco Bradesco
Agência: 2489
C/C: 16007-5

Caixa Econômica Federal
Agência: 0221 - OP: 003
Conta Corrente: 2289-2

Banco do Brasil
Agência: 0101-5
C/C: 55552-5
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* CHEGAM OS “PRÍNCIPES DE ANÁLIA” - Foi muito agradável o recebimento 
do primeiro grupo de meninos no LAR. Mantido o mesmo relacionamento usual 
na escola pública em que frequentam, foi harmoniosa a distribuição em grupos 
para o desenvolvimento das atividades já tornadas rotineiras.
*ALMOÇO FRATERNO DE ABRIL – Coincidirá com o Domingo de Páscoa com 
apresentação do ambiente, brindes e arte de acordo com o momento a 
comemorar. Não percam a apresentação do número especial de música com 
grande a surpresa. 
* MATRÍCULAS – Continuam abertas para preenchimento das últimas vagas 
para matrícula de meninas e meninos a partir de 4 anos que estiverem cursando 
as escolas públicas Pareto e José Veríssimo. Ver na Secretaria ou Assistência 
Social.

3º ALMOÇO FRATERNO DE 2023
DOMINGO 9 DE ABRIL

COMIDA CASEIRA A QUILO - BRINDES – LIVROS

MÚSICA AO VIVO 

EFEMÉRIDES

* 2 de abril – Em 1869 Allan Kardec que retornara ao mundo espiritual em 31 de março 
após conclusão das extraordinárias missões de pedagogo inovador e codificador do 
Espiritismo, teve seu corpo trasladado da residência para o Cemitério de Montmartre. 
Morada de curto prazo, pois seria  levado em definitivo para o dólman que lhe seria 
destinada a guarda definitiva de seus despojos no Cemitério de Père Lachaise em Paris.

* 11 de abril – Após insidiosa doença (AVC) que o reteve o leito por alguns meses, mas 
não o impediu de continuar beneficiando os que o procuravam, Bezerra de Menezes 
retorna ao mundo espiritual em 11 de abril de 1900. Espírito conciliador, de elevada 
estatura moral exercendo notável liderança no meio espírita, conduziu o movimento no 
processo de união e congregação doutrinária. Pelo exercício permanente de caridade 
empregando sua energia e  poderes de médico angariou com justiça o título de médico 
dos pobres, pois praticava o bem continuadamente atendendo aos necessitados e 
sofredores indistintamente. Exemplar seguidor do Mestre Jesus desde a primeira hora 
do cristianismo, continua incansavelmente a dirigir doutrinariamente o movimento e a 
socorrer a sofredores dos dois planos da vida com dedicação e carinho. 

 ATUALIDADES
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Centro Espírita Anália Franco
Programação ABRIL de 2023

SEGUNDAS FEIRAS 

     10:00 às 11:30  |  O Evangelho Segundo o Espiritismo 
Estudos, passes, água magnetizada e atendimento fraterno

EXPOSITOR (A)DATA ASSUNTO DO EVANGELHO

Avenida Marechal Rondon, Nº. 875 - Rocha - Rio de Janeiro 
Telefones: (21) 2281.1000, (21) 2241.6557 e (21) 981020687

E-mail: lafrj1922@yahoo.com.br

(Estacionamento próprio gratuito - Acesso pela rampa)
/ laranaliafrancoriodejaneirooficial
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03/04 INTERNO Marta, Maria e a Melhor Parte

INTERNO
INTERNO
INTERNO

SEXTAS FEIRAS

Cristianismo para Crianças e Adolescentes

K 16:00 às 17:00  |  Evangelização Infantil Interno 

Bases do Cristianismo

Martírio de Jesus
A Ressurreição

DOMINGO - Palestra Mensal

TEMA: Bezerra de Menzes: O Kardec Brasileiro

K 10:00 |  Palestra Mensal - Dia 30 de Abril.

PALESTRANTE: A confirmar 

SEXTAS FEIRAS
Grupo Interno

K 15:00 às 16:00  |  Grupo de Oração - Dias 07, 14, 21 e 28 de Abril.

10/04
17/04
24/04
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