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EDITORIAL
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

“Se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita,
quais são realmente a sua função e a sua significação, o
Espiritismo seria hoje o mais importante movimento
cultural e espiritual da Terra. Temos no Brasil – e isso é
um consenso universal – o maior, mais ativo e produtivo
movimento espírita do planeta. A expansão do Espiritismo
em nossa terra é incessante e prossegue em ritmo
acelerado.”
Essas palavras do querido e saudoso Herculano Pires,
remetem-nos ao profundo significado que deve ter o
núcleo espírita dentro do seu contexto moral, intelectual e
espiritual.
Imprescindível manter sua simplicidade e singeleza,
característica dos primeiros agrupamentos cristãos, sem
sacramentos vazios de sentido, mas foco luminoso de
consolações, esperanças e conhecimento para aqueles que
o busquem.
Deverá lutar com coragem para espancar as trevas da
ignorância, convertendo-se em ponto irradiador das
verdades espirituais, concitando-nos ao estudo e à
reflexão.
O Centro Espírita é a pequena e humilde fortaleza da
Verdade, do Amor e da Caridade na Terra.
Constitui-se, assim, em reduto amoroso, através do
qual as vozes do Mundo Maior se fazem ouvir, instruindonos moralmente e convidando-nos para a fantástica,
heróica e inadiável aventura de nossa renovação íntima.
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
DIA

SEMANA

HORA

2/7/10

SEX

20:00

5/7/10

SEG

16:00

5/7/10

SEG

20:00

7/7/10

QUA

19:30

9/7/10

SEX

20:00

12/7/10

SEG

16:00

12/7/10

SEG

20:00

14/7/10

QUA

19:30

16/7/10

SEX

20:00

19/7/10

SEG

16:00

19/7/10

SEG

20:00

21/7/10

QUA

19:30

23/7/10

SEX

20:00

26/7/10

SEG

16:00

26/7/10

SEG

20:00

28/7/10

QUA

19:30

30/7/10

SEX

20:00

TEMA

EXPOSITOR

Temor da morte .
( L.E. - Questões , 941 e 942 )
Os últimos serão os primeiros .
( E.S.E.- Cap. XX , itens 2 e 3 )
Ação da prece - Transmissão do pensamento.
( E.S.E.- Cap. XXVII, itens 9 a 15 )
Estudos sobre Mediunidade
Desgosto da vida . Suicídio .
( L.E. - Questões , 943 a 957 )
Missão dos espiritas .
( E.S.E.- Cap. XX , item 4 )
Preces inteligíveis, maneira de orar .
( E.S.E.- Cap. XXVII, itens 16 a 22 )
Estudos sobre Mediunidade
O nada . Vida futura .
( L.E. - Questões , 958 e 959 )
Os obreiros do Senhor .
( E.S.E.- Cap. XX , item 5 )
Felicidade que a prece proporciona .
( E.S.E.- Cap. XXVII, item 23 )
Estudos sobre Mediunidade
Intuição das penas e gozos futuros .
( L.E. - Questões , 960 a 962 )
Conhece-se a arvore pelo fruto .
( E.S.E.- Cap. XXI , itens 1 a 3 )
Coletânea de preces e Reuniões espíritas .
( E.S.E.- Cap. XXVIII, itens 1 a 7 )
Estudos sobre Mediunidade
Intervenção de Deus nas penas e recompensas.
( L.E. - Questões , 963 e 964 )

Dionysio Dias Filho
Edna Paz
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Silvio Zacharias
Niete Pimentel
Ubirajara Oliveira
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Nély Mesquita
José Soares
Grupo de Estudos
Antonio Caetano
Suely Guimarães
Sergio Daemon
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg

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
5ª feira 19:30 às 21:00 h
O que é o Espiritismo
Evangelização Infantil (“A sementinha”):
2ª feira – 20:00 às 21:00 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
09:00 às 13:00h Informática( a partir de 12 anos) sábado
09:30 às 11:00h
Campanha do quilo
último domingo do mês
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TEMA
“O EXEMPLO DO HOMEM DO FUTURO
DIANTE DAS QUESTÕES ESPIRITUAIS”.

O EVANGELHO DE CHICO XAVIER
“Os Espíritos Amigos sempre se mostram dispostos a nos auxiliar, mas é preciso que, pelo
menos, lhes ofereçamos uma base... Muitos ficam na expectativa do socorro do Alto, mas não
querem nada com o esforço de renovação; querem que os espíritos se intrometam na sua vida e
resolvam os seus problemas... Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs resolver o
problema particular de alguém... Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos
palmilhar por nós mesmos. Muita gente nos procura e pede orientação; a orientação vem,
frustrando aqueles que esperavam uma solução acabada para o seu caso.. Às vezes, o problema
é de perdão, é de ódio. Os Espíritos Amigos nos aconselham o entendimento, o olvido das
ofensas recebidas..... Se não queremos esquecer, o que é que eles poderão fazer?!...”.
( Carlos A. Baccelli – pág 107 )
HOMENS E ESPÍRITOS
Homens e espíritos estão interligados.
A morte nada mais é do que a vida fora do corpo.
A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos.
Os que desaparecem do cenário físico estão vivendo noutra dimensão.
O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres.
A morte é um fenômeno material, inacessível ao espírito.
Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam.
O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo.
O amor não conhece fronteiras.
Não creias que os mortos estejam mortos!
Irmão José
( Vigiai e Orai – pg185 e 186 )
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O OURO INTRANSFERÍVEL
“Aconselho-te que de mim compres ouro
provado no fogo, para que te enriqueças.”
(Apocalipse, 3:18.)

Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as
possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os
fins inferiores; entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do
mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se, depois,
mais empobrecidos que nunca.
A recomendação divina é suficientemente clara.
Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que
procede das mãos generosas do Altíssimo.
Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda
compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao Espírito a posição
de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo
sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para
a grandeza do Divino Serviço.
O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários.
Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos
a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades
nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando
acima dos caprichos da personalidade os objetivos da Obra de Deus, lutando, amando,
sofrendo e entregando-se a Ele, adquire, indiscutivelmente, o ouro eterno e intransferível.
Emmanuel
( Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier )
UMA RAZÃO PARA VIVER

- Não espere por fórmulas mágicas para vencer o vício. O mais importante é o
reconhecimento de seu caráter extremamente nocivo e a disposição consciente e firme em
combatê-lo.
- Ocupe seu tempo disponível ajudando pessoas em dificuldades, principalmente aquelas
originárias do envolvimento com algum vício. O serviço em favor de companheiros de
infortúnio opera prodígios de reabilitação em nós.
- Compareça às reuniões de assistência espiritual, no Centro Espírita. Os recursos
mobilizados pelos mentores espirituais contribuem eficazmente para que resistamos ao
condicionamento orgânico e aos “convites” dos viciados desencarnados.
( Richard Simonetti – pág 116 )

