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Editorial
Os princípios do ensino moral
de Jesus, mesmo muitas vezes
adulterados em sua pureza por
aspectos dogmáticos, asfixiados
pelos poderes políticos, religiosos
e temporais dos homens, atravessaram os tempos e ressurgiram
sempre em sua pureza iniciática,
concitando a humanidade à prática da caridade, da humildade e do
amor ao próximo.
O cristianismo triunfou das
Guerras Santas, do SantoOfício,das nuvens negras da Inquisição, do mercado das indulgências e sob a luz solar da Doutrina
dos Espíritos, as parábolas do
Mestre Jesus, ressurgiram em uma
nova dimensão de limpidez e cristalinidade.

de e da Doutrina Espírita.
O Cristianismo é um lento,
grandioso e profundo processo de
reforma do mundo; a era espírita,
que temos a felicidade de vivenciar, nada mais é do que a continuidade natural da era cristã.

 SOS Rádio Rio de
Janeiro - contribua com
qualquer quantia.
 Campanha do quilo participe com alimentos
não perecíveis.
Informe-se sobre essas
e outras campanhas na
secretaria.

O mundo que o espiritismo está
construindo na Terra, com base
Nesta edição:
nos princípios fundamentais do
ensino de Jesus, é essencialmente
universalista e, portanto, fraterno e Frases Espíritas
anti-sectarista.
Mensagens
Está na terra em cumprimento à
promessa para consolar os afliProgramação
tos,oferecer a verdade e assim
Doutrinária
melhorar o Homem.
Atividades Desenvolvidas

Gesilda Valente - Presidente

Esse momento que está anunciado no Evangelho de João é o do
Consolador, do Espírito da verda-
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Frases Espíritas
Acendamos a luz, onde as trevas se adensem;
articulemos tolerância, ao pé da agressividade;
envolvamos as farpas da cólera em algodão de
brandura; conduzamos a paz por fonte viva
sobre a discórdia, toda vez que a discórdia se
faça incêndio destruidor... (André Luiz, do
livro: IDEAL ESPÍRITA)
As escolas instrutivas do planeta poderão
renovar sempre os seus métodos pedagógicos,
com esses ou aqueles processos novos, de
conformidade com a psicologia infantil, mas a
escola educativa do lar possui uma só fonte de
renovação que é o Evangelho, e um só modelo
de Mestre, que é a personalidade excelsa do
Cristo. (Emmanuel)

Livraria
O Espírito André Luiz
apresenta a sua história,
especialmente sobre a
sua última encarnação
como médico até o
momento em que foi
socorrido no plano espiritual após o seu desencarne numa colônia
socorrista chamada
"Nosso Lar"
CURSOS GRATUITOS - PARTICIPE

O Estudo Sistematizado da Doutrina já
reiniciou seus cursos
às 5as feiras.
Informações na Secretaria ou na Livraria.
O pensamento puro e operante é a força que
nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria,
da Terra ao Céu...
André Luis - Nos Domínios da Mediunidade
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Este é o nosso momento, não reajamos mais,
não nos deixemos dominar pelos vícios que
milenarmente têm carcomido nossos ideais.
Não nos deixemos arrastar ao fosso abissal de
onde estamos emergindo, porque, graças a
Deus, já no planalto da fé renovada entramos
em contato com o psiquismo do amor na sua
expressão mais elevada.
Bendigamos então a dor, meus filhos. Assumamos uma atitude de aceitação e de compaixão
em relação ao sofrimento.
É compreensível que a dor da saudade de um
ser que se afastou do vosso caminho dilacerevos, deixando que aquela presença do ausente
produza angústia e proporcione lágrimas. Bendizei porém, este momento, considerando que
o ser amado voltou para casa. Na Pátria aguarda-vos. Vivei de tal forma que o possais reencontrar também vós, aureolado de bênçãos.
Diante das enfermidades degenerativas que
tanto afligem, agradecei as bênçãos dos céus
que vos honram com o ensejo da reparação.
Enquanto vige a luz do esclarecimento e a
oportunidade, agi no bem, no bem trabalhai, no
bem vivei. Transformai a vossa vida num evangelho de feitos.
Enquanto a ciência médica propõe uma bioética para os seus avanços, nós vos propomos
uma cristoética, a ética de Jesus em vossa
conduta .
Não temais! Nunca estareis a sós no silêncio
do testemunho!
Na intimidade do quarto interior de oração,
abri-vos e, os céus preencher-vos-ão de melodias, de presenças de zéfiros, que ao vossos
lado estarão sustentando-vos.
Crêde-me: Cristo vive e aguarda por vós.
Avancemos na sua direção, filhos da alma.
Envolvendo-vos em ternura, recebei o carinho
paternal do servidor humílimo de sempre,
Bezerra de Menezes
(Mensagem psicofônica recebida pelo médium
Divaldo P. Franco - 07/08/2003)
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Progr amação Doutrinária
Data Dia Hora

2
2
6
9
9
13
16
16
20
23
23
27

Tema — AGOSTO

Expositor

seg

16h Missão dos profetas ( E.S.E.- Cap. XXI , itens 4 e 5 )

Niete Pimentel

seg

20h Introdução . ( E.S.E., itens I a III )

Deuza Nogueira

sex

20h Natureza das penas e gozos futuros ( L.E. - Q. 965 a 982 )

Silvio Zacharias

seg

16h Não creais em todos os Espíritos ( E.S.E.- Cap. XXI , item 6 a 11 ) Nély Mesquita

seg

20h Introdução ( E.S.E., item IV )

Marcia Cavaco

sex

20h Penas temporais ( L.E. - Questões , 983 a 989 )

Dionysio Dias Filho

seg

16h Indissolub. casamento , divórcio( E.S.E.- Cap. XXII , itens 1 a 5 )

Sonia Gomes

seg

20h O Espiritismo ( E.S.E.- Cap. I, itens 5 a 8 )

Ernane Costa

sex

20h Expiação e arrependimento ( L.E. - Questões , 990 a 1002 )

seg

16h Odiar os pais ( E.S.E.- Cap. XXIII, item 1 a 3 )

seg

20h A nova era ( E.S.E.- Cap. I, itens 9 a 11 )

sex

20h Duração das penas futuras ( L.E. - Questões , 1003 a 1009 )

Alcir Mesquita
Suely Guimarães
Vera Sá
Sarah Sztajnberg

30 seg

16h Abandonar pai, mãe e filhos ( E.S.E.- Cap. XXIII, itens 4 a 6 )

Edna Paz

30 seg

20h A vida futura ( E.S.E.- Cap. II, itens 1 a 3 )

Iara Cordeiro

Data Dia Hora

Tema — SETEMBRO

Expositor

3
6

sex

20h Ressureição da carne. ( L.E. - Questões , 1010 e 1011)

Dionysio Dias Filho

seg

16h Tema Livre

Edna Paz

6

seg

20h Palestra Convite - Encontro Bezerra de Menezes

Sayumi Yrashima

10 sex

20h Paraíso, Inferno e Purgatório( L.E. - Questões , 1012 e 1019 )

Rafael Augusto

12 dom

09h ENCONTRO DE BEZERRA DE MENEZES

Suely Guimarães

13 seg

Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos
16h
( E.S.E.- Cap. XXIII, itens 7 e 8)

Nely Mesquita

13 seg

20h O Ponto de Vista ( E.S.E. - Cap. II, itens 5 a 7 )

Alberto G. Bezerra

17 sex

20h Conclusão do Livro dos Espíritos

Sylvio Zacharias

20 seg

Não vim trazer a paz, mas, a divisão. ( E.S.E.- Cap. XXIII, itens 9 a
16h
Sônia Gomes
18)

20 seg
24 sex

20h Uma Realeza Terrestre ( E.S.E.- Cap. II, item 8)

Nilceia Rosa

20h Introdução ao Livro dos Espíritos

Sarah Sztajnberg

27 seg

Candeia sob o alqueire . Porque fala Jesus por parábolas .
16h
(E.S.E.- Cap. XXIV, itens 1 a 7 )

Suely Guimarães

DIA
seg

HOR
14h

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Alfabetização de Adultos

DIA
qua

HOR
19h30

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Desobsessão e Educação Mediúnica

seg
seg

16h
17:30h

Sessão Pública - Palestra e Passes
Escolinha de Apoio

qui
qui

17:30h
19:30h

Evangelização Infantil
Estudo Sistematizado - Adultos

seg
seg

20h
20h

Evangelização - filhos dos frequentadores
Sessão Pública - Palestra e Passes

sex
qui

10h
10h

Sessão Pública - Palestra e Passes
Atendimento Médico - Cardiologista (1ª sexta mês)

ter
qua

14:30h
9:00

Artesanato e Costura
Psicóloga (de 10 a 12 anos)

sab
sáb

9:30h
16h

Informática ( a partir 12 anos)
Grupo de Estudo da Juventude do CEASA

Pinga - Fogo — Richardt Simonetti — Tema: Apocalípse
1 – Que significa o termo apocalipse?
Vem do grego apokálypsis. Significa revelação. Há vários apocalipses no Velho Testamento. O mais conhecido
é o último livro do Novo Testamento, atribuído a João Evangelista. Trata de acontecimentos relacionados com o
final dos tempos, com revelações que o apóstolo teria obtido por meio de visões.
2 – Estudiosos dizem que há ali a revelação de grandes hecatombes e guerras que dizimarão a Humanidade neste milênio. O Mundo vai acabar?
Certamente, sim, mas vai demorar um pouco… perto de seis bilhões de anos, quando o Sol agonizar. Em seus
estertores crescerá desmesuradamente, engolindo os planetas de nosso sistema. Até lá Deus arranjará outro
lugar para morarmos.
3 – João fala de um final dos tempos marcados por fogo. Não seria uma referência a uma hecatombe
nuclear?
As previsões de João são muito nebulosas, simbólicas, ao gosto de cada intérprete, de tal maneira que podemos situá-las em variadas épocas da História. Alguns exegetas, talvez mais acertadamente, concebem que
João reportava-se a eventos de seu tempo, quando os romanos, sob o comando do general Tito, incendiaram
Jerusalém, não deixando pedra sobre pedra, promovendo a dispersão dos judeus, a chamada diáspora.
4 – Como podemos encarar o assunto, à luz do Espiritismo?
A Doutrina é bem clara ao nos alertar quanto à separação do joio e do trigo, os bodes das ovelhas, a que se referia
Jesus, com a promoção de nosso planeta, na sociedade dos mundos. Deixaremos a condição de planeta de provas e
expiações, onde o egoísmo predominante gera os males humanos, para planeta de regeneração, em que consciências
despertas para os objetivos da existência elegerão os serviços do Bem por norma de conduta.

5 – Pela conturbação atual, com o clima de violência que se instala na sociedade humana, podemos
dizer que é chegado o momento dessa separação, a fim de que os justos não sejam esmagados pelos
injustos?
Considerando a afirmativa de Jesus, no Sermão da Montanha, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a
Terra, seria complicado operar essa separação agora. Certamente nosso planeta ficaria semi-deserto, porquanto raros venceram a agressividade inerente ao comportamento humano.
6 – E como fica a previsão que os Espíritos Superiores fazem com relação à civilização cristianizada que
deverá estabelecer-se na Terra neste milênio?
Como dizia Chico Xavier, um milênio tem mil anos. Temos muito tempo pela frente, até que ocorra essa realização grandiosa, com a adesão humana aos princípios do Evangelho. Deus não tem pressa.
7 – Com o desenvolvimento dos recursos tecnológicos, no terreno bélico, não demorará muito tempo e
estaremos mergulhados num conflito atômico, de conseqüências devastadoras. Não estaria aí o apocalipse, promovendo a morte de considerável parcela da Humanidade, para que ocorra o grande expurgo?
Há uma tendência de imaginar que o Reino de Deus será precedido por hecatombes naturais ou provocadas
pelo homem, dizimando grande parcela da Humanidade. Não há necessidade de nada disso. Quando chegar a
hora, quando os poderes que nos governam considerarem que há suficiente número de habitantes que conquistaram a mansuetude, o expurgo será feito naturalmente, atendendo aos ditames da Natureza. Ela nos transfere,
inelutavelmente, para o mundo espiritual, a cada experiência reencarnatória, dentro de limites que normalmente
não ultrapassam os cem anos. Isso significa que em um século será completado o expurgo, quando chegar a
hora, sem violência.
8 – O que pode ser feito para tornar mais rápido o processo de transformação da Humanidade, com a
edificação de uma sociedade melhor, um mundo de mansuetude?
Combater o materialismo, não apenas a convicção materialista, exercitada por uma minoria, mas a pior forma,
que é o comportamento materialista, exercitado por multidões que dizem acreditar em Deus e na sobrevivência
da alma, mas de forma superficial, que não se reflete em seu comportamento. Enquanto as pessoas não tiverem convicção de que a vida continua e de que colheremos, inexoravelmente, as conseqüências de nossas
ações, após a morte, o mundo continuará agitado como o vemos. Nesse aspecto, a Doutrina Espírita é a grande
benção, descerrando a cortina que separa o plano físico do espiritual, conscientizando-nos de nossas responsabilidades, ante a certeza da vida que não acaba nunca e onde nunca está ausente a justiça de Deus.

