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EDITORIAL
Que a paz de Jesus esteja com todos, queridos irmãos, que nesta “Casa” encontraram a
orientação segura, nos procedimentos evangélicos que Jesus nos deixou, para facilitar as
nossas vivências.
Somos todos “calcetas do pecado”, e com reajustes a fazer pela infligência às Leis
Divinas .
Entretanto, todos sabem da conturbação que vige em todo o Planeta Terra.
Não é demais lembrar a vigilância que há de ser redobrada nesses momentos difíceis
que atravessam.
Esta Casa é um pronto-socorro do Astral e por isso, todos que aqui aportam são mais
ou menos doentes da alma, consequentemente com mazelas radicais no próprio corpo.
Que se evitem dissensões, críticas destrutivas, menosprezo entre todos os que aqui estão
e que sabem, são irmãos em Deus.
Que haja propósito de auxílio mútuo, disciplina, organização, partindo da colaboração
de todos nesse mister.
Só assim, poderemos evitar avassalamentos de grupos de Espíritos menos evoluídos e
que têm o firme propósito de desarmonizar o ambiente que, sobretudo, deve ser sempre
higienizado.
E por fim, que esse processo não seja só dentro desta Casa, mas também na vida lá fora,
para que possamos acreditar, nós dessa Comissão, que nosso trabalho incessante não se faz
em vão.
Que essas palavras cheguem também ao conhecimento de meus entes queridos por
quem zelo e velo com todo amor.
O irmão atento e vigilante.
Syllo Gomes Valente
(Mensagem recebida pela médium Diva de Azevedo Pinto, em sessão mediúnica em
09/02/2000.)
Visita Fraterna
- Traga sua doação aos irmãos da
terceira idade.

SOS Rádio Rio de Janeiro
- Torne-se um colaborador.

Campanha do quilo
- Participe com alimentos
não perecíveis.
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA – MÊS DE ABRIL
DIA

SEMANA HORA

2/4/10

SEX

20:00

5/4/10

SEG

16:00

5/4/10

SEG

20:00

7/4/10

QUA

19:30

9/4/10

SEX

20:00

12/4/10

SEG

16:00

12/4/10

SEG

20:00

14/4/10

QUA

19:30

16/4/10

SEX

20:00

19/4/10

SEG

16:00

19/4/10

SEG

20:00

21/4/10

QUA

19:30

TEMA

EXPOSITOR

RECESSO
Os superiores e os inferiores.
( E.S.E. - Cap. XVII , item 9 )
Candeia sob o alqueire . Porque fala Jesus por
parábolas . ( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 1 a 7 )

RECESSO

Estudos sobre Mediunidade
Justiça e direitos naturais .
( L.E. - Questões , 873 a 879 )
O homem no mundo.
( E.S.E. - Cap. XVII , item 10 )
Não vades ter com os gentios .
( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 8 a 10 )
Estudos sobre Mediunidade
Direito de propriedade . Roubo .
( L.E. - Questões , 880 a 885 )
Cuidar do corpo e do espírito.
( E.S.E. - Cap. XVII , item 11 )
Não são os que gozam de saúde que precisam de
médico. ( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 11 e 12 )
Estudos sobre Mediunidade
Caridade e amor do próximo .
( L.E. - Questões , 886 a 892 )
Muitos os chamados poucos os escolhidos .
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 1 a 9 )
Coragem da fé .
( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 13 a 16 )

Edna Paz
Marcia Cavaco
Grupo de Estudos
Silvio Zacharias
Nély Mesquita
Ernane Costa
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Suely Guimarães
Gesilda Valente
Grupo de Estudos

23/4/10

SEX

20:00

26/4/10

SEG

16:00

26/4/10

SEG

20:00

28/4/10

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

20:00

As virtudes e os vicios .
( L.E. - Questões , 893 a 906 )

Sarah Sztajnberg

30/4/10

SEX

Mauro Oliveira
Sonia gomes
Vera Sá

Estudo Sistematizado (ESDE):
O Livro dos Espíritos
2ª feira 14:30 às 15:30 h e 5ªfeira -19:30 às 21:00 h
O Livro dos Médiuns
5ª feira 19:30 às 21:00 h
O Evangelho Segundo o Espiritismo 5ª feira 19:30 às 21:00 h
O que é o Espiritismo
5ª feira 19:30 às 21:00 h
Evangelização Infantil (“A sementinha”):
2ª feira – 20:00 às 21:00 h
5ª feira – 17:30 às 19:00 h

Juventude Espírita (JEASA):
sábado – 16:00 às 18:00 h

Atividades do CEASA
Alfabetização de adultos
2ª feira às 14:00h
Escolinha de apoio
2ª feira
17:30 às 19:00h Artesanato
3ª feira
14:30h
Psicóloga (de 10 a 12 anos)
4ª feira
09:00 às 13:00h Informática( a partir de 12 anos) sábado
09:30 às 11:00h
Campanha do quilo
último domingo do mês
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DECÁLAGO DO BOM-ÂNIMO
123-

Dificuldades? Não perca tempo, lamuriando. Trabalhe.
Críticas? Nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil.
Incompreensões? Não busque torná-las maiores, através de exigências e queixas. Facilite o
caminho.
4- Intrigas? Não lhes estenda a sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade.
5- Perseguições? Jamais revidá-las. Perdoe esquecendo.
6- Calúnias? Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre.
7- Tristezas? Afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres.
8- Desilusões? Porque debitar aos outros a conta dos nossos erros? Caminhe para frente, dando ao
mundo e à vida o melhor ao seu alcance.
9- Doenças? Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do
corpo passageiro trazem à alma eterna.
10- Fracassos? Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em
seu melhor tempo, - o tempo de hoje, - no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir, em
meio de recursos imensos.
André Luiz
( Coragem – Francisco Cândido Xavier – pág 29 e 30 )

UMA RAZÃO PARA VIVER
Não cultive ódios, nem ressentimentos, que funcionam como evocações do mal. Essas “contratações”
podem levar algumas sombras aos nossos desafetos, mas fatalmente acabarão por derramar a escuridão
sobre nós.
Combata seus temores exercitando a confiança. Como explicava o apóstolo Paulo: “Se Deus é por nós,
quem será contra nós?”
Empenhe-se por identificar e vencer suas mazelas e viciações. Nenhum Espírito maligno conseguirá
perturbar um coração sintonizado com o Bem.
Encare os Espíritos comprometidos com as sombras como irmãos nossos, transviados da Luz,
necessitados de oração. Seu empenho nesse sentido, fatalmente despertará neles irresistíveis impulsos de
renovação.

(Richard Simonetti – pág 128)
O CAMINHO DA TRANQUILIDADE
A preguiça interrompe o progresso de nossa prática espiritual. Podemos ser ludibriados por três formas
de preguiça: a que se manifesta como indolência, que é o desejo de adiar; a que se manifesta como
sentimento de inferioridade, que é duvidar da própria capacidade; e a que se manifesta com a adoção de
atitudes negativas, que é dedicar um esforço excessivo àquilo que não é virtude.
( Dalai-Lama – pág 34 )

PENSAMENTO
Uma carta espírita consola.
Uma lição espírita esclarece.
Um socorro espírita ilumina.
Um livro espírita liberta e conduz.
Joanna de Ângelis

( Messe de Amor – Divaldo Franco - pág 201)
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CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE CHICO XAVIER
Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, foi o médium mais famoso e
estimado, no Brasil e no exterior, e com maior tempo de atividade mediúnica.
Nascido na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 02 de Abril de
1910, iniciou-se no Espiritismo ao 17 anos, quando sua irmã Maria Xavier Pena,
doente e desenganada pelos médicos, foi levada até a casa de uma família espírita.
Após uma prece em torno do leito da irmã, da qual participou Chico, ela
ficou curada.
A partir daí começou a freqüentar reuniões espíritas. Auxiliado pelo irmão José
Cândido Xavier, fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em maio de 1927. Em 8 de julho do mesmo
ano, psicografou pela primeira vez, recebendo uma mensagem de 17 páginas, de um Espírito Amigo, e
que versava sobre Deveres Espíritas.
Mas José Xavier adoeceu, vindo a falecer em seguida, e o médium, sempre assediado por
multidões súplices e sofredoras e rodeado de amigos e admiradores, chegou a trabalhar sozinho, por
muito tempo, entre perseguições e preconceitos, por absoluta falta de companheiros.
No final de 1931, conheceu Emmanuel, seu luminoso guia, e a partir daí iniciou-se o que se
pode chamar de "sublime ponte" entre o Céu e a Terra. Sob a sua orientação espiritual, Chico Xavier
psicografou milhares de páginas de instrução, educação e consolo, ditadas por inúmeros Espíritos, e
compiladas em quatrocentos e dois livros, sendo que o último, chamado "Degraus da Vida" (Cornélio
Pires, Editora CEU), foi publicado em 1996.
Muitos deles foram traduzidos para outras línguas, quais o inglês, o espanhol e o esperanto.
A renda da venda dos livros, uma admirável fortuna, foi, desde o início, totalmente doada em
favor de hospitais, asilos, orfanatos e outras Instituições Beneficentes, vivendo Chico Xavier de seu parco
salário de humilde funcionário público.
A máxima de Jesus: "Daí de graça o que de graça recebestes" foi o lema deste formidável
trabalhador cristão, no trato com o dinheiro havido de sua mediunidade abençoada.
Mesmo doente e em idade avançada, compareceu, sempre que possível, aos sábados à noite, no
Grupo Espírita da Prece, para receber as centenas de pessoas que se comprimiam no local, ansiosas por
uma palavra de carinho, que ele tinha sempre para todos, e por seu gesto de amor, uma característica
especial: o beijo terno nas mãos que o procuravam.
Chico Xavier residiu por muitos anos em Uberaba, Minas Gerais, Brasil, desencarnando em
30/06/2002, por volta das 19:30, com a idade de 92 anos.

( Biografia retirada do Site www.institutoandreluiz.org )
REALIDADES
O palhaço que você ironiza é, frequentemente, valoroso soldado do bom ânimo.
A mulher, extremamente adornada, que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está
procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham.
A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de
conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo
consideração e respeito.
O homem bem-posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você
jamais se animaria a executar.
Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o Reino de Deus, nunca
surge com aparências exteriores.
André Luiz

( Agenda Cristã – Francisco Cândido Xavier – pág 79 e 80 )

