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EDITORIAL
A humanidade terrena debate-se perplexa e horrorizada
ante a ameaça dos profundos desequilíbrios ambientais,
comprometendo a estabilidade e a futura sobrevivência do
Planeta Terra.
Lamentavelmente, isso tem acontecido pela ação
predatória do homem: o ser inteligente que detém a
capacidade de pensar, compreender, e agir sobre os
mecanismos da vida.
A camada de ozônio que envolve a Terra, com suas
vibrações multidimensionais, está sendo seriamente afetada
pelas radiações nucleares dos testes atômicos, pelas
poluições e devastações da superfície da terra e, também,
pela carga ectoplasmática formada por toxinas psíquicas de
entidades desencarnadas em meio às guerras patriadas, e à
violência que campeia em nosso planeta.
Tudo isso vem provocando o surgimento de moléstias de
todas as espécies, recrudescimento de várias formas de
câncer, desequilíbrios climáticos, sociais e psíquicos.
A melhoria desses quadros obscuros e ameaçadores só se
dará através da construção de sociedades cristianizadas, com
o homem respeitando a vida em seus delicados mecanismos,
amando o semelhante, engrandecendo sua consciência
através do amor, da compaixão e da caridade. Segundo esse
caminho luminoso, ninguém há de sobrepor seus interesses
egoísticos às leis harmoniosas que regem a Natureza, aliando
devastação à crueldade.
Lutemos pela integridade da Terra, sendo parcelas vivas
de cooperação em sua promoção a um Mundo Regenerado,
edificando sob inspiração dos princípios redentores do
Cristo, nosso governador espiritual.
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
MÊS DE AGOSTO

DIA

SEMANA HORA

TEMA
Ensaio teórico da sensação nos Espíritos.
( L.E. - Questão , 257 )
Causas anteriores das aflições.
( E.S.E.- Cap. V, itens 6 a 10 )

EXPOSITOR

1/8/08

SEX

20:00

4/8/08

SEG

16:00

4/8/08

SEG

20:00

Injúrias e violências.
( E.S.E.- Cap. IX, itens 1 a 5)

Vera Sá

6/8/08

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

8/8/08

SEX

20:00

11/8/08

SEG

16:00

11/8/08

SEG

20:00

13/8/08

QUA

19:30

Escolha das provas.
( L.E. - Questões , 258 a 273 )
Esquecimento do passado.
( E.S.E.- Cap. V, item 11)

Gisele Mesquita
Suely Guimarães

Gilberto Bordalo
Nély Mesquita

A afabilidade e a doçura.
( E.S.E.- Cap. IX, item 6)

José Soares

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

As relações no além-túmulo.
( L.E. - Questões , 274 a 290 )
Motivos de resignação.
( E.S.E.- Cap. V, itens 12 e 13)

15/8/08

SEX

20:00

18/8/08

SEG

16:00

18/8/08

SEG

20:00

A paciência.
( E.S.E.- Cap. IX, item 7)

Alzenita Santos

20/8/08

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

22/8/08

SEX

20:00

25/8/08

SEG

16:00

25/8/08

SEG

20:00

27/8/08

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

20:00

Recordação da existência corpórea .
( L.E. - Questões , 304 a 319 )

Sarah Sztajnberg

29/8/08

SEX

Relações de simpatia e de antipatia entre os Espíritos.
( L.E. - Questões , 291 a 303 )
O suicídio e a loucura.
( E.S.E.- Cap. V, itens 14 a 17)
Obediência e resignação.
( E.S.E.- Cap. IX, item 8)

Silvio Zacharias
Niete Pimentel

Dionysio Dias
Sonia Gomes
Ubirajara Oliveira

FRASES DE KARDEC
O Espírito é assim o árbitro de sua própria sorte; sua pertinácia no mal prolonga-lhe os sofrimentos;
seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam.
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CANTINHO DO CHICO
CHICO RESPONDE
Por que, na maioria dos casos, após a morte, a fisionomia dos desencarnados adquire
uma expressão de suave paz?
- A maioria das criaturas, em se desencarnando, de maneira pacífica, isto é, com a paz de
consciência, quase sempre reencontra entes queridos que a antecederam na viagem da
chamada morte física e deixa no próprio semblante as derradeiras impressões de paz e alegria
que o corpo consegue estampar.
Que lhe ocorre dizer às pessoas que, embora se esforcem, não conseguem se
espiritualizar, porque se sentem cativas de remanescentes paixões ou fortes algemas
emocionai?
- Ainda que nos sintamos encarcerados em idéias negativas que, às vezes, nos colocam em
sintonia com inteligências encarnadas ou desencarnadas, ainda presas a certos complexos de
culpa, conseguiremos a própria liberação desses estados, claramente infelizes, se nos
dispusermos com sinceridade a varar concha do nosso próprio egoísmo, esquecendo, quanto
ao aspecto inarmônico de nossa vida mental, para servir aos outros, especialmente àqueles
que atravessam provações e problemas muito maiores que os nossos.
( Transcrito do Livro “Chico Xavier – Mandato de Amor )

TUDO PASSA
Não te esqueças, sempre, de meditar na transitoriedade de tudo.
Problema algum vem para ficar.
Nenhuma alegria é eterna.
Aborrecimentos surgem e vão.
Dias felizes são momentos fugazes.
Não te fixes, demasiadamente, em teus estados de espírito.
Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade.
Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo.
A dor que te parece eterna é prova passageira.
A alegria perene está na perfeita integração com Deus.
A paz que se foi há de voltar!
Sofrimento que vem há de ir embora!
Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma
bênção que se faz constante.
Irmão José
( Vigiai e Orai - pág163 )

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA
VENHA ESTUDAR CONOSCO!!
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ACALMA-TE
Evita a cólera.
A irritação agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente.
Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faze o melhor ao teu alacance.
Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera.
Deus te vê e te conduzirá, por mãos intangíveis, à solução adequada..
( A Mensagem do Dia – pág 75 )

O CENTRO ESPÍRITA
O Centro Espírita se entranha naturalmente na comunidade, é parte dela, um órgão ativo e
operante da estrutura social. Por mais humilde e simples que seja, é uma fonte de
consolações, um posto de orientação para os que se aturdem e se transviam, mãos amigas
estendidas na benção do passe, canal sempre aberto da caridade e do amor. Mas é também a
trincheira serena e vigilante da Verdade, o tribunal que não condena, mas ajuda e absolve
através do esclarecimento espiritual. Os que buscam a paz e a esperança encontram nele a
compreensão que pacifica o espírito e a razão que justifica a fé nas provas da Verdade. Por
tudo isso a sua posição na comunidade é a de um coração comum, aberto a todos, e a de uma
consciência lúcida a orientar a todos, na permanente doação dos ensinos e socorros gratuitos.
( J. Herculano Pires - pág 22 )

EVANGELHO SEMPRE
A paciência
A dor é uma benção que Deus envia a seus eleitos; não vos aflijais, pois, quando
sofrerdes; antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a
glória no céu.
Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade
ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é
a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais
meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem
instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência.
A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de
alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos,
nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer
que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado,
quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte.
Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de
vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e
de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume
tudo. (Um Espírito amigo – Havre, 1862 – Capítulo IX do Evangelho Segundo
Espiritismo)

