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SOS Rádio Rio de Janeiro
- Dê a sua contribuição.
Campanha do quilo
- Participe com alimentos
não perecíveis.
Campanha dos remédios
- Traga sua doação com remédios
que estejam com o prazo de
validade atualizado e em boas
condições de serem utilizados.
Informe-se sobre essas e outras
campanhas na secretaria.

VISITE NOSSO SITE
www.ceasa.org.br

A conquista de uma saúde física plena é ainda para nós
encarnados, algo extremamente difícil, uma vez que ela se
acha profundamente condicionada ao estado da saúde de
nosso espírito.
Se o espírito adoece, forçosamente o corpo refletirá, na
sua estrutura orgânica, essa enfermidade.
Cuidar portanto da alma, cultivando com carinho, o
nosso mundo íntimo, povoando-o de vibrações elevadas, de
nobres aspirações, é, antes de qualquer aspecto moral, uma
excelente terapêutica para o equilíbrio de nosso corpo físico.
É preciso armazenar energias espirituais efetuando
sempre que possível operações de limpeza na nossa casa
mental, naquela casa em que se alojam os nossos mais
íntimos pensamentos e sentimentos.
Mantenhamo-la limpa, arejada, luminosa e sobretudo,
aberta. Saibamos fazer, com discernimento a triagem sobre
aquilo que deve ser conservado e sobre aquilo que deve ser
lançado fora, para que não corra o risco de deteriorar-se.
Aquele que faz do seu mundo íntimo, um depositório de
amargas recordações de cristalizações dolorosas, enfim,
aquele que se deixa levar pelo saudosismo doentio de
experiências passadas, fatalmente estará agindo de maneira
negativa e predatória sobre a saúde de seu patrimônio físico.
Acreditar no poder da renovação que cada aurora de um
novo dia poderá nos trazer, com as oportunidades valiosas de
entesourar-mos sabedoria, virtude, compaixão, criar um
clima de otimismo, confiança e fé no futuro, é sorver
oxigênio para a alma, e reativar as energias do corpo.
“Reflitamos com André Luiz: “Guarda o coração em
paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas.
Todos os patrimônios de vida, pertencem a Deus”
E diríamos, ter paz no coração é sinal de excelente saúde
espiritual, pois ela está edificada no dever rigorosamente
cumprido, perante a vida, perante Deus.
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

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.

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!

RONDA DO PÃO
Assistência Fraterna aos necessitados no Centro da Cidade com alimentos e cobertores,
realizada todo 2º domingo do mês.

CAMPANHA DE INVERNO
Participe doando cobertores, agasalhos e meias.
Esse pequeno gesto de caridade permitirá que irmãos necessitados tenham um inverno mais
quente.
Conheça nossa Casa, visite-nos, faça parte dessa equipe.

SUAS DOAÇÕES SÃO IMPORTANTES, MAS SUAS MÃOS SÃO PRIMORDIAIS!
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
Dia
1
4
4
6
8
11
11
13

Semana
SEX
SEG
SEG
QUA
SEX
SEG
SEG
QUA

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

15

SEX

20:00

18
18
20

SEG
SEG
QUA

16:00
20:00
19:30

22

SEX

20:00

25
25
27
29

SEG
SEG
QUA
SEX

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

Dia
1

Semana
SEG

Hora
16:00

1

SEG

20:00

3
5
8

QUA
SEX
SEG

19:30
20:00
16:00

8

SEG

20:00

10

QUA

19:30

12

SEX

20:00

15

SEG

16:00

15

SEG

20:00

17

QUA

19:30

19

SEX

20:00

22
22
24

SEG
SEG
QUA

16:00
20:00
19:30

26

SEX

20:00

29

SEG

16:00

29

SEG

20:00

31

QUA

19:30

JULHO
Tema
Espíritos errantes . ( L.E. - Questões , 223 a 233 )
Esquecimento do passado. ( E.S.E.- Cap. V, item 11)
A afabilidade e a doçura. ( E.S.E.- Cap. IX, item 6)
Estudos sobre Mediunidade
Mundos transitórios. ( L.E. - Questões , 234 a 236 )
Motivos de resignação. ( E.S.E.- Cap. V, itens 12 e 13)
A paciencia. ( E.S.E.- Cap. IX, item 7)
Estudos sobre Mediunidade
Percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos .
( L.E. - Questões , 237 a 256 )
O suicídio e a loucura. ( E.S.E.- Cap. V, itens 14 a 17)
Obediência e resignação. ( E.S.E.- Cap. IX, item 8)
Estudos sobre Mediunidade
Ensaio teórico da sensação nos Espíritos.
( L.E. - Questão , 257 )
Bem e mal sofrer. ( E.S.E.- Cap. V, item 18 )
A cólera. ( E.S.E.- Cap. IX, itens 9 a 10)
Estudos sobre Mediunidade
Escolha das provas . ( L.E. - Questões , 258 a 273 )
AGOSTO
Tema
O mal e o remédio. ( E.S.E.- Cap. V, item 19 )
Perdoai para que Deus vos perdoe.
( E.S.E.- Cap. X, itens 1 a 4)
Estudos sobre Mediunidade
As relações no além-túmulo. ( L.E. - Questões , 274 a 290 )
A felicidade não é deste mundo. ( E.S.E.- Cap. V, item 20 )
Reconciliação com os adversários.
( E.S.E.- Cap. X, itens 5 e 6)
Estudos sobre Mediunidade
Relações de simpatia e de antipatia entre os Espíritos.
( L.E. - Questões , 291 a 303 )
Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras.
( E.S.E.- Cap. V, itens 21 e 22)
O sacrifício mais agradável a Deus.
( E.S.E.- Cap. X, itens 7 e 8)
Estudos sobre Mediunidade
Recordação da existência corpórea .
( L.E. - Questões , 304 a 319 )
Os tormentos voluntários. ( E.S.E.- Cap. V, item 23)
O argueiro e a trave no olho. ( E.S.E.- Cap. X, itens 9 e 10)
Estudos sobre Mediunidade
Comemoração dos mortos . Funerais.
( L.E. - Questões , 320 a 329 )
A desgraça real. ( E.S.E.- Cap. V, item 24)
Não julgueis, para não ser julgado.
( E.S.E.- Cap. X, itens 11 a 13)
Estudos sobre Mediunidade

Expositor
Alcir Mesquita
Niete Pimentel
Nilcea Rosa
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Nély Mesquita
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Silvio Zacharias
Suely Guimarães
Ubirajara oliveira
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Ediza Bastos
Iara Cordeiro
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg

Expositor
Sonia Gomes
Gisele Mesquita
Grupo de Estudos
Edna Paz
Nély Mesquita
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Suely Guimarães
Ernane Costa
Grupo de Estudos
Gilberto Mesquita
Niete Pimentel
Gilberto Lepenisck
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg
Ediza Bastos
Sergio Daemon
Grupo de Estudos
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O EVANGELHO DE CHICO XAVIER
“Devemos nos preparar para a velhice, para o período de esgotamento das energias físicas que por vezes,
significa também limitações no campo da vida intelectual... Precisamos adquirir sabedoria, sabedoria que
nos substitua a impossibilidade, mais tarde, de grandes vôos na conquista de mais amplos conhecimentos.
O homem que sabe envelhecer é uma luz para a comunidade”.
( Carlos A. Baccelli – pág 156 )

REFLEXÃO
Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances, caminho afora, entre a
bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de
ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas
em paz, no rumo de conquistas imperecíveis, ante o novo amanhecer.
Emmanuel
( Ceifa de Luz - Francisco Cândido Xavier – pág 121 )

O CAMINHO DA TRANQUILIDADE
Os políticos precisam muito da religião, mais até do que um ermitão em isolamento. Se um ermitão
pratica o mal, o único a sair ferido é ele mesmo. Mas, se uma pessoa que detém o poder de influenciar
diretamente o destino da sociedade age por mal, então o prejuízo será grande porque atingirá muitas
pessoas.
( Dalai-Lama – pág 71 )

LIBERTE SUA ALMA
Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve.
Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto
quanto as algemas de bronze.
Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de Calígula, podia
comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava, por isso, de ser um cavalo.
Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões
e cujos donos desapareceram.
Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o
animal criminoso é igual à que surpreende o canário negligente.
Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes se
escondem no cálice do lírio.
Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem
abarrotados de mantos de reis e de outros “cadáveres de vantagens mortas”.
André Luiz
( Agenda Cristã – Francisco Cândido Xavier - pg 117 e 118)

