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EDITORIAL
Em comemoração aos 30 anos de fundação da Juventude Espírita Abel Sebastião de
Almeida, tivemos em nossa Casa, no dia 18 de maio passado, o Encontro de nossa
Mocidade, abordando o tema central “ Que mundo é este?”
Foi uma bela oportunidade para os presentes verificarem o esforço dos jovens do
JEASA em realizar um trabalho primoroso, abordando aspectos espirituais tão
importantes, dentro da ótica do ensino de Kardec.
Nada mais oportuno, por ocasião dessa celebração do que entrevistar a fundadora da
Juventude Abel Sebastião de Almeida, a querida irmã Sarah Sztajnberg:
Sarah, como se deu a criação da juventude Espírita Abel Sebastião de Almeida?
- Em 1977, atuando no magistério, e já integrada aos trabalhos da Casa, sentimos
necessidade de organizar com os jovens um grupo de estudos doutrinários. Possuía alguns
instrumentos didáticos e pedagógicos que nos auxiliaram neste mister. Dirigimo-nos, então, ao
Dr.Syllo Gomes Valente, nosso querido Presidente, e lhe expusemos a idéia, que foi
imediatamente aceita com entusiasmo. O dia dos encontros dos jovens, aos domingos, foi
mesmo sugestão dele. E após ser chamada a uma reunião com a Direção do CEASA, na qual
apresentamos a proposta, marcou-se uma data inaugural do setor (4 de setembro). Foi feita uma
convocação geral dos diretores e freqüentadores. Na oportunidade, apresentamos nosso
planejamento e pedimos a colaboração de todos. O Dr. Valente sempre nos deu total apoio e os
demais diretores não ficaram indiferentes (um deles chegou a nos fornecer, posteriormente, um
belo mural).
A juventude participava de alguma outra atividade na Casa?
- Da própria Juventude brotou a idéia de se promover uma Campanha do Quilo e da Sopa. A
Evangelização Infantil também surgiu naturalmente, à medida que os componentes da
Juventude iam tomando consciência de seu papel e novos integrantes se somavam ao grupo. O
Dr. Syllo era muito carinhoso com os jovens e possuía sempre uma palavra alegre e
confortadora para todos. Quando se criou o jornalzinho ( e Dionysio, hoje vice-presidente da
Casa, foi, inicialmente, o responsável pela cuidadosa elaboração do mesmo), além de Gesilda, o
próprio Dr. Valente fez questão de colaborar, escrevendo vários artigos sobre Homeopatia. O
grupo também se organizava, mensalmente, em caravana para visitar um grupo de crianças em
Caxias, organizando inclusive festinhas, das quais até alguns familiares dos jovens tomavam
parte. Havia, como se vê, uma integração muito grande e acredito que isto é o ideal de qualquer
setor num Centro Espírita.
Bênçãos luminosas envolvam todos os intrépidos trabalhadores, que com perseverança e
doação tornaram realidade, segmento tão importante de nossa Casa Espírita.
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
MÊS DE JUNHO

DIA

SEMANA

HORA

02/05/08

Sex

20:00

05/05/08

Seg

16:00

05/05/08

Seg

20:00

07/05/08

Qua

19:30

09/05/08

Sex

20:00

12/05/08

Seg

16:00

12/05/08

Seg

20:00

14/05/08

Qua

19:30

16/05/08

Sex

20:00

19/05/08

Seg

16:00

19/05/08

Seg

20:00

21/05/08

Qua

19:30

23/05/08

Sex

20:00

26/05/08

Seg

16:00

TEMA
A reencarnação
( L.E. – Questões, 166 a 170 )
A nova era
( E.S.E. – Cap. I, itens 9 a 11 )
Sacrifício da própria vida.
( E.S.E. – Cap V, itens 29 a 31 )
Estudos sobre Mediunidade

EXPOSITOR
Dionysio Dias
Niete Pimentel
Lidienio Barreto
Grupo de Estudos

Justiça da Reencarnação.
( L.E. – Questão, 171 )
A vida Futura
( E.S.E. – Cap II, itens 1 a 3 )
Cristo Consolador – Advento do Espírito de Verdade.
( E.S.E. – Cap VI, itens 1 a 8 )

Suely Guimarães

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

Encarnação nos diferentes mundos
( L.E. – Questões, 172 a 188 )
A realeza de Jesus
( E.S.E. – Cap. VII, item 4 )
Bem-Aventurados os pobres de espírito.
( E.S.E. – Cap. VII, itens 1 e 2 )
Estudos sobre Mediunidade

Gisele Mesquita

Iara do Vale
Cordeiro

Íris Costa
Nély Mesquita
Ubirajara Oliveira
Grupo de Estudos

Transmigrações progressivas.
( L.E. – Questões, 189 a 196 )
O ponto de vista.
( E.S.E. – Cap. VII, itens 5 a 7 )
Aquele que se eleva será rebaixado.
( E.S.E. – Cap. VII, itens 3 a 6

Alberto Gomes
Bezerra

Ediza Bastos
Sonia Gomes

26/05/08

Seg

20:00

28/05/08

Qua

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

20:00

Sorte das crianças depois da morte.
( L.E. – Questões 197 a 199 )

Sarah Sztajnberg

30/05/08

Sex

CHÁ FRATERNO
DO CEASA

Data: 29 de junho.
Convites já à venda na livraria.

FRASES DE KARDEC
Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se
formam obreiros, antes de lhes confiar um trabalho. Antes de construir, é preciso que nos
certifiquemos da solidez dos materiais. Aqui os materiais sólidos são os homens de coração,
de devotamento e abnegação.
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CANTINHO DO CHICO

CHICO RESPONDE
A ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo
físico? Até quando?
- O problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos
sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispirítico, o que, na maioria das
vezes, tem a duração do tempo correspondente ao tempo que o hábito perdurou na existência física
do fumante. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar
de si o costume inconveniente, o tratamento dele, no Mundo Espiritual, ainda exige quotas diárias
de sucedâneos dos cigarros comuns, com ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres, cuja
administração ao paciente diminui gradativamente, até que ele consiga viver sem qualquer
dependência do fumo.
( Transcrito do Livro “Lições de Sabedoria – Chico Xavier nos 23 Anos da Folha Espírita )
Sempre me pareceu que nós, a maioria das pessoas, desconhecemos a imensa força do
pensamento na formulação da existência. O pensamento pode reformular a vida de uma
pessoa?
- Sem dúvida. Os benfeitores espirituais são unânimes em asseverar que toda renovação do
espírito, em qualquer circunstância, começa na força mental. O pensamento é a força criadora nas
menores manifestações.
( Transcrito do livro Chico Xavier – Mandato de Amor. )

EVANGELHO SEMPRE
Fora da caridade não há salvação
Meus filhos, na máxima: Fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos
homens, na Terra e no céu; na Terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz; no
céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho
celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a Terra da
Promissão. Ela brilha no céu, como auréola santa, na fronte dos eleitos, e, na Terra, se acha
gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecêlos-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o
pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem
divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem, do que apresentando-a como regra,
por isso que é uma reflexão do mais puro Cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se
transviará. Dedicai-vos, assim meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as
conseqüências, a descobrir-lhe, por vós mesmos, todas as aplicações. Submetei todas as vossas
ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o
mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta: é
necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade; para
se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação.
Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudésseis gozar a luz do Espiritismo.
Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos; é que, ajudando-vos a compreender os
ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos,
observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são
uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem
embargo da seita a que pertençam. ( Paulo, o apóstolo – Paris, 1860 - Capítulo XV do Evangelho
Segundo Espiritismo )
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TAÇA DE LUZ
Espiritismo é, antes de tudo, templo de
renovação interior e instituto de trabalho
constante, em cujas linhas é imprescindível
assumir,
cada
qual
de
nós
as
responsabilidades que nos cabem, a
benefício de nossa própria redenção.

ABRIGO
Desculpar aos que nos ofendem não será
comungar-lhes a sombra, mas sim esquecerlhes os golpes e seguir para frente, trabalhando
e aprendendo, amparando e servindo sempre,
na exaltação do bem para que o mundo em nós
outros se liberte do mal.

( Francisco Cândido Xavier )

( Emmanuel )

PENSAMENTO
A preguiça interrompe o progresso de nossa prática espiritual. Podemos ser ludibriados por
três formas de preguiça: a que se manifesta com indolência, que é o desejo de adiar; a que se
manifesta como sentimento de inferioridade, que é duvidar da própria capacidade; e a que se
manifesta com a adoção de atitudes negativas, que é dedicar um esforço excessivo àquilo que
não é virtude.
( O Caminho da Tranqüilidade - Dalai-Lama - pág 34 )

RÁDIO RIO DE JANEIRO – A EMISSORA DA FRATERNIDADE
Foi grande a luta empreendida por Geraldo de Aquino para aquisição de uma emissora para os
espíritas do Brasil, ideal que já era de João Pinto de Souza. Até que em 19 de dezembro de 1970,
Geraldo reuniu a Família Espírita na Assistência Cristã-Espírita Paulo de Tarso, que funcionava
à Rua César Zama, 19 – Lins de Vasconcelos, superlotando assim o Auditório Simão Pedro, para
que juntos os espíritas estudassem a proposta, do Dr. Luiz George de Oliveira Bello, até então
proprietário da Rádio Rio de Janeiro, para aquisição daquela Emissora. Com a aprovação
unânime de mais de 1.500 pessoas, teve início assim a campanha para a aquisição da emissora
dos espíritas, através da Fundação Cristã-Espírita Cultural Paulo de Tarso – FUNTARSO,
instituída em 05 de fevereiro de 1971. Em 02 de agosto daquele mesmo ano, a FUNTARSO
adquiria a outorga da concessão para exploração do serviço de radiodifusão, através do qual a
Emissora da Fraternidade tornou-se o meio de aplicação da seguinte missão estabelecida por sua
mantenedora:

“DIVULGAR OS POSTULADOS CRISTÃOS-ESPÍRITAS E PROPUGNAR PELA
EDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃO MORAL E ÉTICA DO SER HUMANO”.

Estrada do Dendê, 659, Tauá – Ilha do Governador
Rio de Janeiro – RJ / CEP : 21920-000
Telefones: (21)3386-1400 e (21)33865252

COLABORE TORNANDO-SE SÓCIO

