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EDITORIAL
SOS Rádio Rio de Janeiro
- Dê a sua contribuição.

Campanha do quilo
- participe com alimentos
não perecíveis.

Informe-se sobre essas e
outras campanhas na
secretaria.

VISITE NOSSO SITE

Somente o sentimento que se alicerça profundamente na
bondade, na doação e na renúncia, não prescindindo do
equilíbrio, da fé e da razão, merece ser chamado de AMOR.
Através de vigorosas raízes aprofunda-se no campo dos afetos,
ampliando-os muito além do estreito núcleo consangüíneo,
passando a ter uma visão universalista, amorosa e fraterna dos
nossos irmãos em humanidade.
Ao Espírita, familiarizado com postulados básicos tão
importantes, como a Lei de Causa e Efeito, e a Reencarnação; os
deveres em relação aos semelhantes tornam-se claros, e todos
eles desembocam na advertência crística do “amai-vos uns aos
outros”.
Já Allan Kardec nos advertia de que “conhece-se o verdadeiro
espírita, pela sua incessante transformação moral”.
Devemos lutar heroicamente para que essa transformação
patenteie-se em todos os sentidos de nossa vida não só como o
ser social, mas também, sobretudo na nossa maior intimidade,
entre as paredes de nosso lar, naquele local em que nos despimos
socialmente para ser o que realmente somos.
Que os princípios de tolerância, perdão, indulgência, e
humildade, possam ser os grandes norteadores de nossa conduta,
única forma de vincularmos às nossas vidas, um número
ilimitado de corações que caminham confiantes conosco,
estabelecendo profundas sintonias amorosas e fraternas.

www.ceasa.org.br
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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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA – MÊS DE JULHO
Estudos sobre Mediunidade
População do globo.
( L.E. - Questões , 686 a 692)
Retribuir o mal com o bem.
( E.S.E.- Cap.XII, itens 1 a 4)
Desigualdade das riquezas.
( E.S.E.- Cap.XVI, item 8 )
Estudos sobre Mediunidade
Obstáculos à reprodução.
( L.E. - Questões , 693 e 694)
Os inimigos desencarnados.
( E.S.E.- Cap.XII, itens 5 e 6)
A verdadeira propriedade.
( E.S.E.- Cap.XVI, itens 9 a 13 )
Estudos sobre Mediunidade
Casamento e celibato.
( L.E. - Questões , 695 a 701)

1/7/09
3/7/09

QUA
SEX

19:30
20:00

Grupo de Estudos

6/7/09

SEG

16:00

6/7/09

SEG

20:00

8/7/09 QUA
10/7/09 SEX

19:30
20:00

13/7/09 SEG

16:00

13/7/09 SEG

20:00

15/7/09 QUA
17/7/09 SEX

19:30
20:00

20/7/09 SEG

16:00

Se alguém vos bater na face direita, dê a outa.
( E.S.E.- Cap.XII, itens 7 e 8)

20/7/09 SEG

20:00

22/7/09 QUA
24/7/09 SEX

19:30
20:00

27/7/09 SEG

16:00

27/7/09 SEG

20:00

Desprendimento dos bens terrenos .
( E.S.E. - Cap. XVI , itens 14 e 15 )
Estudos sobre Mediunidade
Instinto de conservação.
( L.E. - Questões , 702 e 703)
A vingança.
( E.S.E.- Cap.XII, item 9 )
Caracteres da perfeição .
( E.S.E. - Cap. XVII , itens 1 e 2 )

29/7/09 QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

31/7/09 SEX

20:00

Meios de conservação.
( L.E. - Questões , 704 a 710)

Sarah Sztajnberg

Dionysio Dias Filho
Edna Paz
Iris Costa
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Sonia Gomes
Niete Pimentel
Grupo de Estudos
Silvio Zacharias
Nély Mesquita
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Antonio Caetano
Suely Guimarães
Geraldo Guimarães

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
2ª feira às 14:00h
Escolinha de apoio
2ª feira
17:30 às 19:00h Artesanato
3ª feira
14:30h
Psicóloga (de 10 a 12 anos)
4ª feira
16:00 às 19:00h Informática( a partir de 12 anos) sábado
09:30 às 11:00h
Campanha do quilo
último domingo do mês
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DIVALDO RESPONDE
Se a Terra está em evolução, por que ainda tantos crimes hediondos acontecem,
especialmente com crianças? Como explicar tantas atrocidades?
Vivemos o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de
regeneração, que ainda se demorará ocorrendo por algum tempo na Terra.
É natural que estejam reencarnando-se, neste período, Espíritos inferiores que estavam retidos em
regiões punitivas desde há muito, em face da crueldade de que são portadores. Muitos deles fizeram
parte das tribos bárbaras que invadiram a Europa: hunos, godos, visigodos, normandos e que, agora,
estão sendo beneficiados pela oportunidade de optar pelo Bem. Permanecendo vinculados ao
primarismo em que se comprazem, serão exilados para outros planetas na escala dos mundos
inferiores, a fim de se depurarem, retornando oportunamente, porque “o Pai não deseja a morte do
pecador mas sim a do pecado”, conforte acentuou Jesus.
As atrocidades que sucedem amiúde, especialmente com crianças – Espíritos velhos em
reencarnação libertadora – são também um convite à reflexão das demais pessoas, que marcham
indiferentes aos acontecimentos dolorosos em relação ao seu próximo...
Resgatando os seus graves delitos, esses Espíritos não necessitariam que outros fossem o
instrumento da sua libertação, pois FRASES
que a Divindade
possui mecanismos especiais que dispensam o
DE KARDEC
concurso desses infelizes, mas se utiliza do seu estado primitivo para que se executem as propostas
doAprogresso.
verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que

de entrevista
concedida
jornal O Imortal, publicada em julho de 2009. )
tem (oExtraído
coração puro
nem sequer
pensa no ao
mal.

FRASES DE KARDEC
"A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que
tem o coração puro nem sequer pensa no mal".

O CENTRO ESPÍRITA
A regra de comportamento espírita deve ser a de Jesus: “mansos como as pombas, prudentes
como as serpentes”. O Centro Espírita guarda em seu seio as colheitas da Verdade e precisa
defendê-las, mantê-las puras e vivas, para com elas saciar a fome do mundo. Jesus imolou-se
por essa colheita de sua própria semeadura, mas enquanto foi necessário defender a seara
manteve atitudes viris contra os pregoeiros da mentira e da ilusão. Se deixarmos o Centro
abandonado à fúria dos fariseus, eles destruirão sem nenhum escrúpulo, sob rajadas de calúnias
e perfídias. O Centro Espírita é a pequena e humilde fortaleza da Verdade na Terra da Mentira.
Tem a obrigação de lutar para que a Verdade prevaleça em toda a sua dignidade.
(J. Herculano Pires – pág 20 )

O EVANGELHO DE CHICO XAVIER
“Os Espíritos Amigos nos ensinam que, quanto mais nos ajustarmos à prática do bem, com o
estudo natural das nossas faculdades (...), naturalmente caminharemos sempre com mais
compreensão, e o serviço ao próximo nos dará aquele crédito de que necessitamos para termos
uma cobertura, uma certa cobertura em nosso caminho individual.”
( Carlios A. Baccelli - pág 67)

Pg 04

ENCONTROS E DESENCONTROS
Quando um grupo de pessoas dispõe-se a unir seus melhores sentimentos, vibrando
em benefício de alguém, fazendo-o de forma disciplinada e perseverante, forma-se um
imenso potencial de socorro, favorecendo a atuação decisiva de benfeitores espirituais.
Os prodígios do Céu chegam, não raro, pela passarela da boa-vontade estendida pelos
que vivem na Terra.
( Richard Simonetti – Pág 116 )

PENSAMENTOS
Trabalho é vida, e serviço aplicado à edificação é viga mestra da felicidade.
( Messe de Amor – Divaldo P. Franco – pelo Espírito Joanna de Ângelis )

REPOUSO TAMBÉM
Usa a “hora morta” meditando.
Cultiva a leitura espírita como norma de aprendizagem.
Conhecendo a Doutrina, perceberás as sutilezas de que se utilizam nossos adversários
ocultos, já desencarnados, e assim mais facilmente poderás enfrentá-los.
O auto-conhecimento, como a auto-iluminação, constituem tesouros que devem ser
trabalhados.
Ler ou estudar são hábitos.
O espírita não pode prescindir do estudo.
Estudo também é trabalho...
Não somente merecimento pelo esforço físico, mas também evolução pela renovação
íntima ante a luz do conhecimento.
Não menosprezes, desse modo, nos teus labores, o significado da palavra refazimento.
Refazer as forças no repouso, representa desdobrar possibilidade de ação contínua.
Nem o sono entorpecente, nem a ação devastadora.
Repouso pode ser entendido como troca de atividades, que funciona como higiene
mental, em que encontres prazer sem tédio, alegria sem irritabilidade.
As atividades espíritas para o teu espírito são de alto teor. Dá-lhes prioridade.
Que se dirá de quem, tendo feito muito, nada fez pela serenidade de si mesmo?
Não vale semear uma gleba sem-fim, entregando-a aos parasitos, aos insetos e às ervas
daninhas.
Planta e zela.
Levanta e caído e anda um pouco com ele.
Ajuda o necessitado e anima-o um tanto mais.
Os que são levantados e não dispõem de forças para manter-se, quando lhes falta o
auxílio, retornam ao chão...
Trabalho e recuperação podem ser considerados termos do mesmo binômio evolutivo.
Amanhã farás o que hoje não conseguires.
( Dimensões da Verdade – Divaldo P. Franco – pelo Espírito Joanna de Ângelis )

