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EDITORIAL
A mediunidade é um dom, uma prioridade, um dever, uma obrigação, um ajuste de
dívidas pretéritas, cujo objetivo maior é a caridade a todos os nossos irmãos necessitados.
Ela chega, em sua maioria, para irmãos atormentados, sem conhecimento pleno do que
os aguarda.
Por isso, tantos exemplos diante de nós, de irmãos com tamanho desvelo e cuidado para
que exemplifiquem para nós o que devemos fazer, como agir e pensar.
Queridos irmãos, encontramo-nos em situação precária, ainda, por estarmos em
espera, em relutância contra nós mesmos, não contra o outro.
Deixemo-nos levar pelo Amor do Cristo Jesus, que tanto por nós fez.
A luta interna tem que acabar e ser levada para o aprendizado do bem maior que é a
caridade.
Deixemos o homem velho e vamos em direção ao homem novo que está em nós, nos
ideais que abraçamos antes de ocuparmos o corpo de carne passageiro, e caminhemos para
a luz que nos aguarda, singela e luminosa, hoje e sempre que a queiramos.
Dedico a todos, conhecidos ou não, o labor que me foi proporcionado em tão breve
tempo que permanecemos entre os meus amados encarnados e hoje, graças a eles, encontrome em aprendizado constante, trabalhando e aprendendo cada vez mais com esta comissão.
Não há temores que não possam ser combatidos com a fé, oração e vigilância, hoje e
sempre, em seus pensamentos e ações no Bem, pelo Bem e para o Bem como Jesus
exemplificou.
Amemo-nos hoje e sempre para que tenhamos a oportunidade do serviço glorioso junto
a esta comissão.
O amigo de sempre,
Luiz Simões – Rio de janeiro – RJ, 28 de abril de 2010.
Nosso Querido amigo Luis Simões, desencarnado em 1º de maio de 1998, vem, através
dessa linda psicografia, demonstrar o quanto o Espírito vem progredindo através da Caridade
e do Bem, nesse retorno ao Plano Espiritual. Dois anos de trabalho efetivo nos labores da
Casa de Irmão Abel, permitiram-lhe grande aproveitamento em tarefas edificantes, dirigidas
pelos abnegados amigos espirituais que compõem a Comissão luminosa de Abel Sebastião
de Almeida.
Deus o abençoe e ampare sempre.
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA – MÊS DE JUNHO
DIA

SEMANA HORA

TEMA

EXPOSITOR

2/6/10

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

4/6/10

SEX

20:00

Tema livre

Edna Paz

7/6/10

SEG

16:00

7/6/10

SEG

20:00

9/6/10

QUA

19:30

11/6/10

SEX

20:00

14/6/10

SEG

16:00

14/6/10

SEG

20:00

16/6/10

QUA

19:30

18/6/10

SEX

20:00

21/6/10

SEG

16:00

21/6/10

SEG

20:00

23/6/10

QUA

19:30

25/6/10

SEX

20:00

28/6/10

SEG

16:00

28/6/10

SEG

20:00

30/6/10

QUA

19:30

Parábola da figueira que secou .
( E.S.E.- Cap. XIX , itens 8 a 10 )
Preces pagas.
( E.S.E.- Cap. XXVI, itens 3 e 4 )
Estudos sobre Mediunidade
Perdas dos entes queridos .
( L.E. - Questões , 934 a 936 e nota )
A fé : mãe da esperança e da caridade .
( E.S.E.- Cap. XIX , item 11 )
Mediunidade gratuita.
( E.S.E.- Cap. XXVI, itens 5 a 10 )
Estudos sobre Mediunidade
Decepções. Ingratidão. Afeições destruídas .
( L.E. - Questões , 937 e 938 )
A fé humana e a divina .
( E.S.E.- Cap. XIX , item 12 )
Qualidade da prece .
( E.S.E.- Cap. XXVII, itens 1 a 4 )

Estudo Sistematizado (ESDE)
(5ª FEIRA – 19:30 ÀS 21:00 HS)
(

O Livro dos Espíritos
O Livro dos Médiuns
O Evangelho Segundo o Espiritismo
O que é o Espiritismo

Estudos sobre Mediunidade
Uniões antipáticas .
( L.E. - Questões , 939 e 940 )
Os trabalhadores da ultima hora .
( E.S.E.- Cap. XX , item 1 )
Eficácia da prece .
( E.S.E.- Cap. XXVII, itens 5 a 8 )
Estudos sobre Mediunidade

Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Sonia Gomes
Gisele Mesquita
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Nély Mesquita
Nilceia Rosa
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg
Suely Guimarães
Alzenita Santos
Grupo de Estudos

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

Evangelização Infantil (“A sementinha”):
2ª feira – 20:00 às 21:00 h
5ª feira – 17:30 às 19:00 h

CHÁ FRATERNO
DO CEASA

Niete Pimentel

2ª feira às 14:00h
2ª feira
17:30 às 19:00h
3ª feira
14:30h
4ª feira
09:00 às 13:00h
sábado
09:30 às 11:00h
último domingo do mês

Juventude Espírita (JEASA):
sábado – 16:00 às 18:00 h

Data: 18 de julho.
Convites à venda na livraria.
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TEMA
“O EXEMPLO DO HOMEM DO FUTURO
DIANTE DAS QUESTÕES ESPÍRITAS”.

O CAMINHO DA TRANQUILIDADE
Faça um esforço para considerar como coisas transitórias todas as circunstâncias adversas e
inquietações.
Como ondulações na água de um lago, elas surgem e logo desaparecem. À medida que nossas
vidas são carmicamente condicionadas, caracterizam-se por infindáveis ciclos de problemas.
Um problema aparece e passa e logo em seguida surge outro.
( Dalai-Lama – pág 62 )
SENTENÇAS DA VIDA
Cumpra os deveres desagradáveis.
Buscar apenas o nosso deleite é comodismo crônico.
Vitalize os negócios com a fraternidade pura.
O comércio não foge à ação da Providência Divina.
Coloque o bem de todos acima do interesse partidário.
A senda cristã nas atividades da vida será sempre caridade.
Esqueça as narrativas que exaltem indiretamente o erro.
A moral da história mal contada é sempre a invigilância.
Liberte-se das frases de efeito.
A palavra postiça sufoca o pensamento.
Evite o divertimento nocivo ou claramente desnecessário.
Os pés incautos encontram a queda imprevista.
Resista à desonestidade.
O critério do amor não se modifica.
Valorize os empréstimos de Deus.
Dar não significa abandonar.
Prestigie a sabedoria da Lei, obedecendo-lhe.
O auxílio espiritual não surge sem preço.
André Luis
(Estude e Viva – pg 94 e 95 )
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MENSAGEM DA CRIANÇA
Dizes que sou o futuro.
Não me desampares o presente.
Dizes que sou a esperança da paz.
Não me induzas à guerra.
Dizes que sou a promessa do bem.
Não me confies ao mal.
Dizes que sou a luz dos teus olhos.
Não me abandones às trevas.
Não espero somente o teu pão.
Dá-me luz e entendimento.
Não desejo tão só a festa de teu carinho.
Suplico-te amor com que me eduques.
Não te rogo apenas brinquedos.
Peço-te bons exemplos e boas palavras.
Não sou simples ornamento de teu caminho.
Sou alguém que bate à porta em nome de Deus.
Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão.
Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo...
Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar.
Meimei

( Antologia da criança, Francisco Cândido Xavier )
O EVANGELHO DE CHICO XAVIER

“A depressão pede o remédio do trabalho, a pessoa triste necessita ser motivada para as
pequeninas tarefas que consiga executar... Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas, se o
deprimido não estiver disposto a ajudar... Quem sofre de depressão deve fugir da cama, do
sofá... Faça qualquer coisa, ore, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer!... A vida está
em toda parte. Não podemos ficar tristes com os nossos problemas... Somos filhos de Deus e
estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que
devemos aos outros... Não sei dizer quantas vezes eu vim para a reunião com uma certa
tristeza... Ouvindo a dor de tanta gente, a minha era insignificante. Quantos pais perdem os
filhos e têm que continuar, não é mesmo?... Eu não posso ficar parado. Felicidade completa
ninguém precisa esperar, paz definitiva eu nunca pude ver, nem nos espíritos que se comunicam
conosco... Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus.”
( Carlos A. Baccelli – pág 144 e 145 )

