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EDITORIAL
O Capítulo V de O Evangelho Segundo o Espiritismo representa o mais longo desse belíssimo
livro da Doutrina Espírita. “Bem-Aventurados os Aflitos”, em todo o seu conjunto de instruções
consoladoras e amorosas, mostra a preocupação do Mundo Maior em infundir fé e coragem à
humanidade terrena, domiciliada em um Planeta de Provas e Expiações e, portanto, faceando
dores, aflições e vicissitudes.
Somente a crença em uma vida futura, poderá explicar as doces compensações que Jesus
promete aos que sofrem.
Jesus afirmou: “Bem – aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus”. No plano moral
em que nos situamos, todos sofremos. Entretanto poucos compreendem que somente as provas
bem suportadas podem conduzi-los ao Reino de Deus.
É preciso, diante das dores, ter coragem, paciência, esperança em dias melhores, afastando o
fantasma do desânimo paralisador de nossas energias, para que possamos vencer as vicissitudes.
A oração é o doce refúgio, o fio condutor de nossas dores, conectado suavemente com a
Espiritualidade, que sempre há de providenciar recursos para suavizá-los, robustecendo nossa fé
e nossa confiança na bondade e na misericórdia de Deus, sabedores que somos, de que os fardos
depositados em nossos ombros, são sempre proporcionais às nossas forças.
Portanto, bem – aventurados sejam todos aqueles, que diante das provas, dos desafios têm a
oportunidade de provar sua fé, perseverança e submissão à vontade de Deus. Para esses, as
grandes e reconfortantes alegrias, estarão reservadas como recompensa e esperança que
souberam nutrir em seus corações.
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE
Visita Fraterna
- Traga sua doação aos irmãos
da terceira idade.

SOS Rádio Rio de Janeiro
- Dê a sua contribuição.

Campanha do quilo
- participe com alimentos
não perecíveis.

Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida
Rua Vitor Meireles, 271 - Riachuelo - Fone: (21) 2281-1358 - Fundado em 18/10/1942
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA – MÊS DE AGOSTO
DIA

SEMANA

HORA

3/8/09

SEG

16:00

3/8/09

SEG

20:00

5/8/09

QUA

19:30

7/8/09

SEX

20:00

10/8/09

SEG

16:00

10/8/09

SEG

20:00

12/8/09

QUA

19:30

14/8/09

SEX

20:00

17/8/09

SEG

16:00

17/8/09

SEG

20:00

19/8/09

QUA

19:30

21/8/09

SEX

20:00

24/8/09

SEG

16:00

24/8/09

SEG

20:00

26/8/09

QUA

19:30

28/8/09

SEX

20:00

31/8/09

SEG

16:00

31/8/09

SEG

20:00

TEMA
O ódio e o duelo.
( E.S.E.- Cap.XII, itens 10 a 16 )
O homem de bem .
( E.S.E. - Cap. XVII , item 3 )
Estudos sobre Mediunidade
Gozo dos bens terrenos.
( L.E. - Questões , 711 a 714)
Fazer o bem sem ostentação.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 1 a 3 )
Os bons espiritas .
( E.S.E. - Cap. XVII , item 4 )
Estudos sobre Mediunidade
Necessário e supérfluo.
( L.E. - Questões , 715 a 717)
Os infortúnios ocultos.
( E.S.E.- Cap.XIII, item 4 )
Parábola do semeador .
( E.S.E. - Cap. XVII , itens 5 e 6 )
Estudos sobre Mediunidade
Privações voluntárias. Mortificações.
( L.E. - Questões , 718 a 727)
O óbolo da viúva.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 5 e 6 )
O dever.
( E.S.E. - Cap. XVII , item 7 )
Estudos sobre Mediunidade
Destruição necessária e destruição abusiva.
( L.E. - Questões , 728 a 736)
Dar sem esperar retribuição.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 7 e 8 )
A virtude.
( E.S.E. - Cap. XVII , item 8 )

EXPOSITOR
Edna Paz
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Niete Pimentel
Gilberto Lepenisck
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Nély Mesquita
José Soares
Grupo de Estudos
Gilberto Bordalo
Sonia Gomes
Deuza Nogueira
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg
Suely Guimarães
Auzenita Santos

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
3ª feira – 17:30 às 19:00 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
16:00 às 19:00h Informática( a partir de 12 anos) sábado
09:30 às 11:00h
Campanha do quilo
último domingo do mês
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DIVALDO RESPONDE
Qual deve ser a atitude dos dirigentes espíritas relativamente a essa enxurrada de obras
mediúnicas de origem duvidosa que têm infestado o mercado de publicações espíritas nos
últimos tempos?
Vivemos um momento de grandes equívocos na sociedade, em face do tumulto que ocorre em
toda parte. Nesse sentido, há uma grande busca por notoriedade, pela fama... Pessoas
imprevidentes,
portadoras ou não de mediunidade, são tomadas de improviso por tais inquietações e, porque
entraram
em contato com o Espiritismo, logo se acreditam portadoras de faculdades extraordinárias, em
razão do campo fértil para a credulidade e tornam-se, de um para outro momento, psicógrafos,
expositores, debatedores de relevo. Nunca será demais que os dirigentes espíritas e todos nós
estejamos vigilantes, observando as recomendações da Doutrina, mantendo critérios cuidadosos, a
fim de não sermos enganados nem enganarmos a ninguém. Por outro lado, Espíritos perversos,
adversários do Bem, aproveitam-se do descalabro existente e inspiram pessoas invigilantes,
presunçosas, falsamente humildes, mas prepotentes, tornando-as portadoras de mensagens
destituídas de autenticidade, que geram confusão e dificuldades no movimento espírita. Alguns
desses descuidados irmãos autoelegem-se herdeiros de personalidades históricas e missionários do
amor, utilizando-lhes indevidamente o nome, apropriando-se da sua herança para o exibicionismo
no banquete da fatuidade, o que é realmente lamentável.

( Extraído de entrevista concedida ao jornal O Imortal, publicada em agosto de 2009. )
MENSAGEM DA CRIANÇA
Dizes que sou o futuro.
Não me desampares o presente.
Dizes que sou a esperança da paz.
Não me induzas à guerra.
Dizes que sou a promessa do bem.
Não me confies ao mal.
Dizes que sou a luz dos teus olhos.
Não me abandones às trevas.
Não espero somente o teu pão.
Dá-me luz e entendimento.
Não desejo tão só a festa de teu carinho.
Suplico-te amor com que me eduques.
Não te rogo apenas brinquedos.
Peço-te bons exemplos e boas palavras.
Não sou simples ornamento de teu caminho.
Sou alguém que bate à porta em nome de Deus.
Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão.
Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e
justo...
Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar.
Meimei.
( Antologia da Criança – Francisco Cândido Xavier)

PARTICIPE ! ! !
INSCRIÇÕES
NA LIVRARIA
TEMA
O EXEMPLO DO HOMEM DO FUTURO
DIANTE DO DESAFETO

VISITE NOSSO SITE
www.ceasa.org.br
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DISCERNIMENTO E AMOR
Natural examines no mundo os problemas de comportamento. Discernir o certo do errado. Entender o
que auxilia e o que prejudica. E, quando puderes, é justo procures erradicar com amor o mal que desfigure
as peças do bem, com zelo do lavrador quando retira a erva invasora do corpo da árvore.
Entretanto, em qualquer processo de corrigenda, deixa que a compaixão te ilumine o pensamento para
que o ideal de justiça não se lhe faça um deserto no coração.
Recorda os esforços que desenvolves para que a bondade e a tolerância não se te afastem da vida e
dispõe-te a entender e auxiliar, el louvor do bem.
( Companheiro- Francisco Cândido Xavier – pelo espírito Emmanuel – Pág 45 e 46 )
UMA RAZÃO PARA VIVER
- Cuidado com a ambição. Quando os bens materiais deixam de ser parte da existência, convertendo-se
em finalidade dela, entramos por caminhos perigosos.
- Fuja à rotina do “comer, beber, dormir, divertir-se”. Cada dia que nasce é um convite do Céu para que
iluminemos nossa existência com iniciativas de aprendizado e trabalho para a conquista de inalienáveis
valores de sabedoria e virtude.
- Evite os “desvios de rota” cultivando a reflexão. Mais importante do que cogitar o que desejamos para
nossa vida é compreender o que a Vida espera de nós.
( Richard Simonetti – pág 67 )

FRASES DE KARDEC
"A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um."
SUBA MAIS ALTO

TEATRO

Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa
acreditar no caluniador.
Não se atrase, em face da perturbação. Siga seu caminho,
atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os
perturbadores são inumeráveis.
Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos
planos valiosos, em contraposição aos acusadores gratuitos.
Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer
lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto.
Não desanime, em razão da crítica. Se a censura é serviço
cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos.
Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se
você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria
consciência prepondera acima de qualquer opinião por mais
respeitável.

Cia Spirito Teatral
Apresenta:

“Allan Kardec e o Espiritismo”

André Luiz
Direção: Gilberto Lepenisck
( Agenda Cristã – Francisco Cândido Xavier )

Dia: 05 de outubrio
20:00 horas

