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EDITORIAL
Queridos nossos!
Já adentramos o 3º milênio - Período de grandes transformações no Planeta.
É momento de nos darmos as mãos e, imbuídos do propósito de fraternidade com
Jesus, colocarmos em execução o trabalho em favor dos necessitados de corpo ou de
espírito.
É tempo de amar.
É tempo de perseverar no caminho do bem.
É tempo de deixar para trás as viciações trazidas do primitivismo do ser.
É tempo de cultivar virtudes que Jesus exemplificou em suas andanças na Terra.
Trabalho, amor, fraternidade, perdão, devem ser constantes nesta nova caminhada
em direção à luz.
Estamos juntos neste caminho que se nos indica com luminosidades para todos os
espíritos.
O irmão sempre presente.
Syllo Gomes Valente
(Mensagem recebida pela médium Diva de Azevedo Pinto, durante sessão
mediúnica em 25/11/09.)

Mande-nos um e-mail e receba o Boletim
Informativo do Ceasa todo mês.
DIVULGAR A DOUTRINA É UM
DEVER DE TODOS OS ESPÍRTAS.
Visita Fraterna
- Traga sua doação aos irmãos da
terceira idade.

SOS Rádio Rio de Janeiro
- Torne-se um colaborador.

Campanha do quilo
- Participe com alimentos
não perecíveis.
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA – MÊS DE JANEIRO
DIA
1/1/10

SEMANA HORA
SEX

20:00

4/1/10

SEG

16:00

4/1/10

SEG

20:00

6/1/10

QUA

19:30

8/1/10

SEX

20:00

11/1/10

SEG

16:00

11/1/10

SEG

20:00

13/1/10

QUA

19:30

15/1/10

SEX

20:00

18/1/10

SEG

16:00

18/1/10

SEG

20:00

20/1/10

QUA

19:30

22/1/10

SEX

20:00

25/1/10

SEG

16:00

25/1/10

SEG

20:00

27/1/10

QUA

19:30

29/1/10

SEX

20:00

TEMA

EXPOSITOR

RECESSO

RECESSO

Fora da caridade não há salvação.
( E.S.E.- Cap.XV, itens 8 a 10 )
Os trabalhadores da ultima hora .
( E.S.E.- Cap. XX , item 1 )
Estudos sobre Mediunidade
As provas de riqueza e da miséria.
( L.E. - Questões , 814 a 816)
Salvação dos ricos.
( E.S.E.- Cap.XVI, itens 1 a 6 )
Os últimos serão os primeiros .
( E.S.E.- Cap. XX , itens 2 e 3 )
Estudos sobre Mediunidade
Igualdade dos direitos do homem e da mulher.
( L.E. - Questões , 817 a 822)
Utilidade providencial da riqueza. Provas da
riqueza e da miséria. ( E.S.E.- Cap.XVI, item 7 )
Missão dos espiritas .
( E.S.E.- Cap. XX , item 4 )
Estudos sobre Mediunidade
Igualdade perante o túmulo.
( L.E. - Questões , 823 e 824)
Desigualdade das riquezas.
( E.S.E.- Cap.XVI, item 8 )
Os obreiros do Senhor .
( E.S.E.- Cap. XX , item 5 )
Estudos sobre Mediunidade
Liberdade natural .
( L.E. - Questões , 825 a 828-a )

Nély Mesquita
Gesilda Gomes Valente
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Niete Pimentel
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Silvio Zacharias
Sonia Gomes
Alcir Mesquita
Grupo de Estudos
Niete Pimentel
Suely Guimarães
Gisele Mesquita
Grupo de Estudos
Ediza Bastos

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
Escolinha de apoio
Artesanato
Psicóloga (de 10 a 12 anos)
Informática( a partir de 12 anos)
Campanha do quilo

2ª feira às 14:00h
2ª feira
17:30 às 19:00h 3ª feira
14:30h
4ª feira
16:00 às 19:00h sábado
09:30 às 11:00h
último domingo do mês
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DIVALDO RESPONDE
Que papel cabe aos espíritas não envolvidos diretamente na evangelização infantojuvenil, para o crescimento e maior êxito dessa tarefa?
O de divulgar esse trabalho importante, estimulando os pais a encaminharem, o quanto
antes, os seus filhos à preparação e orientação evangélico-espírita, de modo a contribuírem
efetivamente para os resultados almejados.
Da mesma forma, exemplificar, levando os filhos às aulas de evangelização e mantendo
no lar a vivência espírita, ainda é a melhor metodologia para influenciar e conduzir
sentimentos.
( Entrevista concedida ao jornal O Imortal, publicada em março de 2007. )
REPAREMOS NOSSAS MÃOS
Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem...
Mãos que aram a terra, preparando a colheita...
Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações...
Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento....
Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que
asseguram o reconforto e o progresso...
Todas elas se abrem, generosas, na direção do Infinito, gerando aperfeiçoamento e
tranqüilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se, abnegadas, para a extensão das bênçãos
de Sabedoria e de Amor na Obra de Deus.
Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal...
Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras
de usura...
Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas...
Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à
indisciplina em proveito próprio...
Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que
envenenam e cultuam a inércia...
Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso pelos quais se
aprisionam às trevas do sofrimento.
Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos nossas mãos.
Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e
ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas, e, para
mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz,
de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à Humanidade inteira.
Emmanuel
( Francisco Cândido Xavier, Palavras de Vida Eterna – pág 91 e 92 )
PENSAMENTO
O desculpismo improcedente, antes de ser vã tentativa de iludir os outros, constitui a
realização efetiva da ilusão naquele que o promove.
André Luiz
( Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira, Estude e Viva – pág 75)
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O CAMINHO DA TRANQUILIDADE
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 facilidade 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.
( Dalai-Lama – pág 32 )
UMA RAZÃO PARA VIVER
Estude regularmente os ensinamentos de Jesus. Nenhum princípio pode ser integralmente
vivenciado se não for plenamente compreendido.
Realize exercícios diários de prática cristã. Perdão, tolerância, fé, compaixão, caridade,
bondade, paciência, esperança, são “músculos do Espírito” que, se convenientemente
desenvolvidos, sustentam em nós a paz e o equilíbrio.
Nas situações difíceis, nas contrariedades, nos problemas e tentações da jornada humana,
habitue-se a perguntar para si mesmo: “O que faria Jesus em meu lugar?” Se tentarmos o que ele
faria sempre faremos o melhor.
(Richard Simonetti – pág 136)
COMO QUER O SENHOR
Esqueçamos nossos desejos, muita vez perniciosos e perturbadores, a fim de que a luta
edificante se processe, como quer o Senhor, à distância de nossa inoportuna interferência.
Surge a noite tenebrosa, mas para que novo dia apareça no firmamento.
Ruge a tempestade, mas para que a atmosfera se purifique.
Caem marteladas sobre a pedra, mas para que a pedra se transforme em utilidade e beleza.
Formam-se nuvens no céu, mas para que a chuva nos alimente e beneficie.
As águas do aluvião se represam, além do rio, dando lugar a pântanos infelizes, mas para que
a terra seja adubada e enriquecida.
Manifesta-se a doença no corpo, mas para curar as extravagâncias de nossa alma
imprevidente.
Busquemos a vontade do Senhor, aprendendo a não perturbá-la.
A ignorância e a miséria, a maldade e a incompreensão vos visitam a porta, a fim de que
pratiquemos o bem, segundo os ditames da providência Divina.
Não menosprezes a tua oportunidade de ajudar e cooperar.
Atender às obrigações da reta consciência é nosso dever mais simples.
Servir sempre é a nossa gloriosa destinação.
Apaguem-se, pois, os pruridos de nossa personalidade incompleta e deseducada, a fim de que
o mundo caminhe e a fim de que a nossa estrada se desdobre como quer o Senhor.
Agar
(Francisco Cândido Xavier – Cartas do Coração – pág 28)

