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SOS Rádio Rio de Janeiro
- Dê a sua contribuição.

Campanha do quilo
- Participe com alimentos
não perecíveis.
Visita Fraterna
- Traga sua doação aos irmãos
da terceira idade.

Informe-se sobre essas e outras
campanhas na secretaria.

VISITE NOSSO SITE
www.ceasa.org.br

As Sementes da construção do Reino Divino, que o
Mestre Jesus lançou no coração humano vão encontrar
imensas dificuldades na tarefa de germinação. Entretanto, tão
logo ela se consolide, há um esforço heróico e desbravador
da alma, que nada detém, em sua marcha rumo à Luz.
Os princípios do ensino moral de Jesus, a Caridade, a
Humildade, o Amor ao próximo, mesmo apresentados em
invólucros adulterados por visões pequenas e dogmáticas,
trazem, no curso dos tempos, transformações profundas no
campo da consciência humana.
Como o fermento da parábola, o Cristianismo vai
conseguindo infiltrar-se no mundo e levedar a massa de um
Planeta de Prova e Expiações.
Auxiliando a trajetória evolutiva da humanidade, Jesus
nos enviou o Consolador Prometido, que não se baseia na
prótese fictícia de fé cega, em sacramentos vazios de sentido,
mas na forma de esclarecimentos positivos das leis
espirituais. A fé dessa forma ilumina-se através da razão,
para que o homem possa amar a Deus, compreendendo sua
Misericórdia para conosco.
O homem já não deve temer, nem apenas crer e amar,
mas também e, sobretudo saber porque crê, e porque ama.
O Consolador Prometido está entre nós, os Centro
Espíritas transformam-se em vastos celeiros de
conhecimento e consolação, condição básica para que o
homem cresça consciente do que significa sua presença na
Terra.
Conhecem-se as árvores pelos seus frutos e
reconhecemos o servidor do Cristo pelo trabalho incessante
em sua Seara de Amor e Caridade.
Um Feliz Natal a todos, com vibrações luminosas de
Paz, Amor e Solidariedade inundando todos os corações e
envolvendo o nosso querido Planeta Terra.
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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Dia
Hora
Seg
14h
Seg
16h
Seg 17:30h
Seg
20h
Seg
20h
Ter 14:30
Qua
9h

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Alfabetização de adultos
Sessão Pública – Palestra e Passes
Escolinha de Apoio
Evangelização – filhos dos frequentadores
Sessão Pública – Palestra e Passes
Artesanato e Costura
Psicóloga (de 10 a 12 anos)

Dia
Hora
Qua 19:30h
Qui 17:30h
Qui 19:30h
Sex
10h
Sex
20h
Sáb
16h
Sáb
16h

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Desobsessão e Educação Mediúnica
Evangelização Infantil
Estudo Sistematizado - Adultos
Cardiologista (1ª sexta do mês)
Sessão Pública – Palestra e Passes
Evangelização Infantil
Grupo Estudo da Juventude do CEASA

INSPIRAÇÃO DO NATAL

Ouves a música do Natal e sentes que o coração se transforma numa concha de alegrias e
lágrimas.
É a luz do passado que te retoma o caminho e, com ela, reencontras Jesus na tela das emoções
mais íntimas.
“Glória a Deus nas alturas e Paz na Terra!...”
Diante de cada nota da inolvidável melodia, tornas ao regaço do lar, pelos prodígios da
memória, revendo particularmente os que te amaram, com quem não podes trocar de imediato, o abraço
do carinho aconchegante...
Aqui, neste recanto do pensamento, escutas as orações maternas que te falavam de Deus; ali,
reconstituis a imagem de teu pai, apontando-te no firmamento a seara rutilante dos astros; além,
regressas ao convívio de professores inesquecíveis que te abençoaram a infância; e, mais além ainda,
contemplas, de novo, afeições diletas que as provas e dificuldades do cotidiano não te arredaram da
alma!...
O amor refulge em ponto sempre mais alto, na trilha das horas, e Jesus nos reaparece, a pedir
que também nos amemos a começar daqueles que nos rodeiam.
Não te detenhas!...
Reparte não apenas a mesa farta que te emoldura o júbilo festivo, mas oferece igualmente a
ternura que se extravasa do sentimento. Se alguém te feriu, perdoa... E, se feriste a alguém, cobre o gesto
impensado com a luz da humildade que te fará recuperar o apreço de teus irmãos.
Divide o agasalho que te sobre, ante as necessidades do corpo; no entanto, esparge a
compreensão além dos limites de tuas próprias conveniências e, quanto se faça possível, estende auxílio
e coragem aos companheiros caídos nas sombras da perturbação ou da culpa.
Natal é Jesus volvendo a nós, batendo-nos à porta da alma, a fim de que volvamos também a
Ele...
Descerremos o coração para que o Senhor nasça na palha singela da nossa esperança de paz e
renovação. E, enquanto a vida imortal brilha sobre nós, à feição da estrela divina, dentro da noite
inesquecível, seja cada um de nós, de uns para com os outros, no Natal e em todos os dias, a presença do
amor e o amparo da bênção.
Meimei
( Livro Os dois maiores Amores – Francisco Cândico Xavier )
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
DEZEMBRO
Dia

Semana

Hora

3

SEX

20:00

6

SEG

16:00

6

SEG

20:00

10

SEX

20:00

13

SEG

16:00

Tema

Expositor

Seres orgânicos e inorgânicos.
( L.E. - Questões , 60 a 67 )
Preces pagas.
( E.S.E.- Cap. XXVI, itens 3 e 4)
Esquecimento do passado.
( E.S.E.- Cap. V, item 11)
A vida e a morte.
( L.E. - Questões , 68 a 70 )

Dionysio Dias Filho
Nély Mesquita
Alberto Gomes Bezerra
Antonio Caetano

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

20:00
17

SEX

20:00

Inteligência e instinto.
( L.E. - Questões , 71 a 75 )

Silvio Zacharias

20

SEG

16:00
20:00

RECESSO

RECESSO

Dia

Semana

Hora

Tema

Expositor

3

SEG

16:00

Preces pagas. ( E.S.E.- Cap. XXVI, itens 3 e 4)

Niete Pimentel

3
5
7

SEG
QUA
SEX

20:00
19:30
20:00

Motivos de resignação. ( E.S.E.- Cap. V, itens 12 e 13)
Estudos sobre Mediunidade
Origem e natureza dos Espíritos . ( L.E. - Questões , 76 a 83 )

Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho

10

SEG

16:00

Mediunidade gratuita. ( E.S.E.- Cap. XXVI, itens 5 a 10)

Edna Paz

10

SEG

20:00

O suicídio e a loucura. ( E.S.E.- Cap. V, itens 14 a 17)

Sivio Zacharias

12
14

QUA
SEX

19:30
20:00

Estudos sobre Mediunidade
Mundo normal primitivo. ( L.E. - Questões , 84 a 87 )

Grupo de Estudos
Gilberto Mesquita

17

SEG

16:00

17
19

SEG
QUA

20:00
19:30

21

SEX

20:00

24

SEG

16:00

Eficácia da prece. ( E.S.E.- Cap. XXVII, itens 5 a 8 )

JANEIRO

Qualidade da prece .

( E.S.E.- Cap. XXVII, itens 1 a 4 )

Bem e mal sofrer. ( E.S.E.- Cap. V, item 18 )
Estudos sobre Mediunidade
Forma e ubiguidade dos Espíritos. ( L.E. - Questões , 88 a 92 )

Nély Mesquita
Gisele Mesquita
Grupo de Estudos
Antonio Caetano
Sonia Gomes

24

SEG

20:00

O mal e o remédio. ( E.S.E.- Cap. V, item 19 )

Sergio Daemon

26

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

28

SEX

20:00

31

SEG

16:00

31

SEG

20:00

Perispírito .

( L.E. - Questões , 93 a 95 )

Ação da prece - Transmissão do pensamento.
( E.S.E.- Cap. XXVII, itens 9 a 15 )
A felicidade não é deste mundo.

( E.S.E.- Cap. V, item 20 )

Alcir Mesquita
Suely Guimarães
Iara Cordeiro
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PALAVRAS DE SABEDORIA

UMA RAZÃO PARA VIVER

A mente pode e deve transformar-se para
melhor. Pode livrar-se das impurezas que a
contaminam e elevar-se ao nível mais elevado.
Todos começamos com as mesmas aptidões,
mas algumas pessoas as desenvolvem, outras
não. Nós nos acostumamos com facilidades à
preguiça da mente, sobretudo porque muitas
vezes essa preguiça se esconde sob a aparência
de atividade: corremos de um lado para outro,
fazemos cálculos e damos telefonemas. No
entanto, tudo isso ocupa apenas os níveis mais
toscos e elementares da mente. E oculta o que
existe de essencial em nós.

- 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, divertirse”. Cada dia que nasce é um convite do Céu para que
iluminemos nossa existência com iniciativas de
aprendizado e trabalho para 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 por
nós..

( Dalai-Lama – pg 24 )
( Richard Simonetti - pág 67 )

PENSAMENTO

FRASES DE KARDEC

Tudo é amor.
Até o ódio, o qual julga ser a antítese do
amor, nada mais é senão o próprio amor que
adoeceu gravemente.

"A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita
compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer,
não basta ver, é necessário compreender."

Francisco Cândido Xavier
REVELE-SE
Nas tuas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, Demonstre a sua.
Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo.
Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre sua boa-vontade.
Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e
ajude-o.
No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor
patrimônio que você pode dar às boas obras é o próprio coração.
No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons
elevados que você já possui.
Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha
ao seu encontro.
André Luiz
( Agenda Cristã - pg 101 e 102 )

