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EDITORIAL
Jesus não fundou nenhuma religião, não instituiu nenhuma igreja. Manteve-se sempre afastado
das instituições religiosas dos judeus, jamais se submetendo às ordenações do templo.
Jesus se relaciona com Deus, o Pai na intimidade de sua alma, e não nos rituais do templo, com
seus cultos exteriores e vazios de sentimento.
É dessa forma que ensina seus discípulos a dirigirem a Deus; com naturalidade e simplicidade,
como simples e naturais, são as expressões do Pai Nosso.
Em sua extrema humildade, não usa vestes sacerdotais, mas a túnica alvinitente e as sandálias
buscando na propagação da Boa Nova falar à alma do Homem, despertando-lhe os sentimentos
mais profundos.
Quando declara que “é o Caminho, a Verdade e a Vida”, buscava afastar os homens, dos
caminhos perigosos e traiçoeiros da hipocrisia farisaica e trazer-lhes para o caminho seguro de seus
ensinos renovadores.
A posição de Jesus, foi declaradamente reformista. A velha religião judaica havia perdido seu
conteúdo espiritual, transformando-se, nas mãos dos fariseus, em instituição política e comercial.
Há muito, Israel aguardava um novo Messias, que crescesse na graça e na fortaleza de Javé
para expulsar Edom, o poder impuro dos romanos.
Esperavam dele, a libertação de Israel pelo mágico poder messiânico. Entretanto seu anseio de
libertação não era patriótico, e sim, universalista, abrangendo todos os povos e todas as raças da
terra. Seu objetivo era a libertação do Homem,da cegueira do orgulho, da vaidade, do egoísmo,
despertando sua consciência para a preparação de um mundo de paz, concórdia, justiça e amor.
Auxiliemos a edificação desse Novo Mundo construído sobre os princípios redentores do
Mestre Jesus, c riando áreas vivas de compreensão, fraternidade e trabalho edificante, nais quais
possamos plasmar o abençoado caminho para a Boa Nova; para a Nova Era.
Um Natal Feliz para todos, com muita fraternidade, não nos esquecendo de que o Mestre
nos espera ao lado das próprias criaturas que caminham conosco, afim de auxiliarmos.
Jesus abençoe a todos, envolvendo o NOVO ANO, em vibrações luminosas de força,
trabalho no Bem, atingindo o coração humano e transformando-o.
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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Seg
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16h
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20h
Seg
20h
Ter 14:30
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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

ATELIÊ DO FUXICO
Trabalho artesanal de peças dedicadas à venda. É mais um auxílio para que possamos manter todas as
atividades da Casa no campo social, e de manutenção, para ajudarmos mais e melhor todos aqueles que
nos buscam necessitando de amparo.
Todas as 3ª feira a partir das 14:00 horas.
PARTICIPE!

SEJA SÓCIO DA NOSSA CASA !
Entre para o nosso quadro com qualquer quantia, comprometendo-se ao pagamento mensal.
Desta maneira você estará ajudando no bom funcionamento de tantos serviços de caridade ao
próximo que são realizados pelo CEASA.

LIVRARIA
Contamos com uma pequena livraria, que disponibiliza para quem esteja ávido de
conhecimentos, em torno de 200 títulos de diversas obras espíritas de autores renomados:
- Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Herculano Pires, Hermínio Miranda, Richard Simonetti, Yvone
A. Pereira e tantos outros. Dispomos de obras para estudo e pesquisa bem como de romances e literatura
infantil. Sem esquecer é claro, das Obras da Codificação Kardequiana que é o nosso carro chefe.
FAÇA UMA VISITA !
.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE !!!
Encerraremos nossas atividades no dia 19 de Dezembro, às 20:00 horas.
Confraternização com a participação do coral “As Bocas da ASBAC”.
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA

Dia

Semana

Hora

2/12

SEX

20:00

5/12

SEG

16:00

5/12

SEG

20:00

7/12

QUA

19:30

9/12

SEX

20:00

12/12

SEG

16:00

12/12

SEG

20:00

14/12

QUA

19:30

16/12

SEX

20:00

19/12
19/12
21/12
23/12
26/12
26/12
28/12
30/12

SEG
SEG
QUA
SEX
SEG
SEG
QUA
SEX

16:00
20:00
19:30
20:00
16:00
20:00
19:30
20:00

DEZEMBRO
Tema
Dupla vista.
( L.E. - Questões , 447 a 455 )
Escândalos.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 11 a 17)
O ódio e o duelo.
( E.S.E.- Cap.XII, itens 10 a 16 )
Estudos sobre Mediunidade
Faculdade, que tem os espíritos, de penetrar os nossos pensamentos.
(L.E. - Questões , 456 a 458)
Deixai que venham a mim as criancinhas.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 18 e 19)
Fazer o bem sem ostentação.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 1 a 3 )
Estudos sobre Mediunidade
Influência dos Esp. em nossos pensamentos e atos.
( L.E. - Questões , 459 a 472)
ENCERRAMENTO
ENCERRAMENTO
RECESSO
RECESSO
RECESSO
RECESSO
RECESSO
RECESSO

Expositor
Dionysio Dias filho
Nély Mesquita
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Silvio Zacharias
Niete Pimentel
Sergio Daemon
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
ENCERRAMENTO
ENCERRAMENTO
RECESSO
RECESSO
RECESSO
RECESSO
RECESSO
RECESSO

A CRIANÇA
A criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal.
Planta nascente – é a árvore do futuro, que produzirá, segundo o nosso auxílio à sementeira.
Livro em branco – exibirá, depois, aquilo que lhe gravarmos nas páginas agora.
Luz iniciante – brilhará no porvir, conforme o combustível que lhe ofertamos ao coração.
Braço frágil – realizará a travessia do oceano encapelado da Terra, de acordo com as instalações
de resistência com que lhe enriquecermos a edificação.
Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os
dias que virão.
Conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus é consagrarmos
nossa vida à experiência mais sublime do mundo – o serviço da Humanidade na pessoa dos nossos
semelhantes, a caminho da redenção para sempre.
Meimei
( Cartas do Coração – Farncisco Cândido Xavier – pág 87)

REFLEXÃO
Se você quer transformar o mundo, experimente promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar
inovações no seu próprio interior. Essas atitudes se refletirão em mudanças positivas no seu ambiente
familiar. Desse ponto em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Tudo o que
fazemos produz efeito, causa algum impacto.
( Dalai-Lama – Palavras de Sabedoria - pág 41 )
JESUS CONTIGO
Dedica uma das sete noites da semana ao Culto do Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa
pernoitar em tua casa.
Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e
ora. Jesus virá em visita.
Quando o Lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se
demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da Fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a
saúde derrama vinho de paz para todos.
Jesus no Lar é vida para o Lar.
Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem invariável. Distende, da tua casa cristã, a luz do
Evangelho para o mundo atormentado.
Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício
da comunhão com o Alto.
Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos Céus a prece da comunhão em família, todo o
edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada, acesa na ventania.
Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel,
estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas, as diretrizes do Mestre e, quando possível,
debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te
perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua, nessa noite, senão para
inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no Lar para que o Divino Hóspede aí também se
possa demorar.
E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com Ele, como Ele
procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana em sete noites, ter Jesus
contigo.
Joanna de Angelis

( Messe de Amor – Divaldo pereira Franco – pg 203 e 204 )
TRABALHANDO
...um prato de sopa, em nome do Mestre, vale mais que centenas palavras vazias, quando as palavras
estão realmente vazias de compreensão e de amor.
Entreguemos ao Senhor as lutas estéreis a que somos tantas vezes provocados e prossigamos, com Ele,
no trabalho edificante do Bem.
Bezerra de Menezes
( Cura - Francisco Cândido Xavier – pg 49 )

