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EDITORIAL
Os Espíritos Superiores na questão nº 930 do Livro dos Espíritos advertem aos
homens: “Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve
morrer de fome”.
Portanto, a criança abandonada, o velho, o doente sem recursos, o chefe de
família desempregado, não são problemas da alçada exclusiva de um Governo, uma
vez que ele é uma representação da sociedade. Essa sociedade somos nós, ou seja,
ela é composta pelos cidadãos que a compõem.
Não podemos debitar inteiramente aos dirigentes governamentais a solução de
gravíssimos problemas de miséria social. É preciso lutar tenazmente pela
cristianização da sociedade, regida por sentimentos de fraternidade, solidariedade,
misericórdia, compaixão e caridade. Esses sentimentos não dependem de iniciativas
dos poderes constituídos, mas sim, de se viver cotidianamente os ensinamentos do
Evangelho de Jesus.
Em uma sociedade distanciada dos ideais cristãos e alheia aos mesmos, um
apóstolo do Bem, um sábio, terão que lutar contra terríveis limitações e dificuldades
impostas pela falta de amor ao próximo e pela semeadura nefasta do egoísmo.
Simonetti, nos diz: “A sociedade legitimamente cristão deve ser construída de
baixo para cima. Quando a maioria da população for cristianizada, teremos
governos capazes de vivenciar plenamente os ensinamentos de Jesus”.
A solução para isso é o trabalho, o esforço no Bem, contagiando os membros da
sociedade, no empenho em minimizar as dores de nossos semelhantes.
O Espírita consciente está sempre ligado às tarefas humanitárias, a obras de
assistência, transformando as Casas Espíritas em áreas de fraternidade, em que o
amor ao próximo, preconizado pelo mestre Jesus, concretiza-se através de
participação e iniciativas em favor de todos os carentes.
Ocupemos o nosso tempo disponível com o trabalho em favor do semelhante, e
bênçãos luminosas do Mundo Maior estarão envolvendo nossa trajetória terrena
hoje e SEMPRE.
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE

Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida
Rua Vitor Meireles, 271 - Riachuelo - Fone: (21) 2281-1358 - Fundado em 18/10/1942
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Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes.
( E.S.E.- Cap. VII, itens 7 a 10)
A fé e a caridade.
( E.S.E.- Cap.XI, item 13)
Estudos sobre Mediunidade
Êxtase.
( L.E. - Questões , 439 a 446 )
O orgulho e a humildade.
( E.S.E.- Cap. VII, itens 11 e 12)
Caridade para com os criminosos.
( E.S.E.- Cap.XI, itens 14 e 15)
Estudos sobre Mediunidade
Dupla vista.
( L.E. - Questões , 447 a 455 )
Missão do homem inteligente na Terra.
( E.S.E.- Cap. VII, item 13)
Retribuir o mal com o bem.
( E.S.E.- Cap.XII, itens 1 a 4)
Estudos sobre Mediunidade
Faculdade, que têm os Espíritos, de penetrar os
nossos pensamentos.
( L.E. - Questões , 456 a 458 )

Niete Pimentel
Gisele Mesquita
Grupo de Estudos
Silvio Zacharias
Luis Eduardo Cardoso
Ernane Costa
Grupo de Estudos
Mauro Costa Oliveira
Sonia Gomes
Alberto Gomes
Bezerra
Grupo de Estudos
Sayumi Hirashima

ENCERRAMENTO

RECESSO

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
A História do 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 O
trabalho
é
remédio
para
muitos
males
do corpo e da alma – mais para os males da alma.
Artesanato
3ª feira
14:30h
Quem
procura
uma
ocupação
útil,
seja
ela
de19:00h
que natureza
for, foge às ciladas que os
Psicóloga (de 10 a 12 anos)
4ª feira
16:00 às
espíritos
obsessores
armam
para
os
homens
na
Terra.
Informática( a partir de 12 anos) sábado
09:30 às 11:00h
( O Evangelho
de Chico
Xavier - pág 23 )
Campanha do quilo
último domingo
do mês
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ENCERRAMOS NOSSAS ATIVIDADES DO ANO NO DIA 22 DE DEZEMBRO
Agradecemos a colaboração e o auxílio de todos que contribuíram
para que as atividades de estudos mediúnicos e assistenciais
pudessem alcançar o êxito desejado. Aos amigos espirituais
nosso fundo reconhecimento pelo amor a nós todos dispensado
e pelo Bem que através deles pudemos realizar.

QUEM TEM MEDO DA OBSESSÃO
Seria equívoco situar as horas de sono como páginas em branco na existência humana.
São páginas escritas com tinta invisível, tão importantes quanto aquelas que escrevemos
na vigília, com insuspeitada e ampla influência sobre nossos estados de ânimo, nossas idéias
e sentimentos.
Imperioso, portanto, que não durmamos espiritualmente, enquanto acordados
fisicamente.
Proclama a sabedoria popular:
“Dize-me com quem andas e te direi quem és”.
Algo semelhante podemos dizer em relação ao trânsito no Além durante as horas de
sono:
Dize-me como és e te direi com quem andas.
( Richard Simonetti – pág 37 e 38 )

CORAGEM
Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende
constantemente; imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos,
esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a
fim de aceita-las, reconhecendo que as respostas do Alto são sempre em nosso favor,
conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós.
Emmanuel
( Francisco Cândido Xavier – pág 81 )

PENSAMENTO
CORAGEM
Caridade é perdoar
Seja em você a mudança que quer para o mundo.
A quem te causa uma dor
( Mahatma
É Ghandi
converter) todo o espinho
Numa braçada de flor.

VIVER EM PLENITUDE

Caridade, enfim, na Terra
buscar a perfeição,
Nem sempre os beneficiários de nossasÉiniciativas,
quando cultuamos a vocação de
A perfeição de si mesmo
servir, mostram-se reconhecidos.
No templo do coração.
Que isso jamais nos iniba.
O ato de servir tem suas próprias compensações.
Cunha
Exercitando-o, a distribuir bênçãos de auxílio, habilitamo-nos àsCasimiro
bênçãos de
Deus.
( Richard Simonetti – pág 95 )
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FRASES DE KARDEC
Uma idéia só é supersticiosa quando falsa; mas cessa de o ser desde que passe a ser uma
verdade reconhecida.

ENTRETENIMENTO
Horizontais
1 - O médium as utiliza para dar o passe
2 - Que atingiu altíssimo grau moral . Diz-se da linguagem utilizada pelos espíritos
superiores .
3 - Autor espiritual do livro “Mecanismos da Mediunidade”
4 - “Quem tem medo da ..... “ Livro escrito por Richard Simonetti
5 - Cidade da França onde nasceu Allan Kardec
6 - Fora da ... não há salvação
Verticais
1 - A mãe de Jesus
2 - ... Espiritual . Emmanuel ero o de Chico Xavier
3 - Leon .... Autor do livro “O Problema do Ser, do Destino e da Dor”
4 - Troca de recursos magnéticos e espirituais entre o médium e o necessitado .
5 - O ... cósmico universal é a matéria elementar primitiva .
6 - Vinha de ... . Livro de Emmanuel psicografado por Chico Xavier .
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