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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.

No capítulo doloroso das obsessões, que tanto afligem a
humanidade, devamos compreender que o que serve de base
ao processo obsessivo são sentimentos inferiores ou
mórbidos, como o egoísmo, orgulho, crueldade, vaidade e
ainda pensamentos malévolos dando origem a atitudes de
queda moral e desvios éticos.
No livro “Ação e Reação”, uma entidade obsessora, fala
sobre “desejo-central”, ou “tema-básico da personalidade,
ou seja, o foco irradiador dos pensamentos que emitimos
com maior freqüência, a caracterizar a nossa atmosfera
fluídica, o nosso halo psíquico, mental”.
Através de nossos interesses, de nossas ocupações, da
maneira como vivemos o cotidiano, será fácil conhecer nossa
natureza espiritual, e estabelecer sintonias com nossos
benfeitores espirituais ou com os irmãos que vivam em
condições umbralinas.
Estaremos criando imunidades espirituais preciosas,
através do fiel cumprimento de nossos deveres, alicerçadas
na Caridade; na Lei de Amor e Justiça que Jesus nos
ensinou.
A influência ou dominação da mente decorre sempre do
mau uso de liberdade do pensar e agir. Assim, o Espírito
desnutrido em termos de ideais superiores, preso a
inclinações doentias, alimentadas pela invigilância, torna-se
prisioneiro desses processos simbióticos e maléficos, a exigir
do obsediado muita luta, desejo de mudança e reparação,
dando assim, início ao processo libertador através da
renovação íntima.
Os Centros Espíritas, ministrando conhecimento das leis
espirituais; atuando no campo da desobsessão, realizando
através dos médiuns desenvolvidos a doce terapia do passe, e
convidando-nos ao trabalho restaurador de Caridade,
representam o reduto amoroso do Alto; o pronto socorro do
Astral na Terra a serviço do alívio e do amparo a todos esses
sofredores.
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.

BAZAR 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!

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO: 4ª e 6ª feira pela manhã.
ATENDIMENTO MÉDICO: 6ª feira pela manhã

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Venha estudar conosco as Obras Básicas da Codificação.
Oportunidade única de aprimorarmos nosso conhecimento a respeito dessa Doutrina Consoladora.

Programação:

5ª feira – 19:30 às 21:00 hs

O que é o Espiritismo
O Livro dos Espíritos
O Livro dos Médiuns
O Evangelho Segundo o Espiritismo
A História do Espiritismo (2º semestre)
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
Dia
1
3

Semana
QUA
SEX

Hora
19:30
20:00

6

SEG

16:00

6
8
10

SEG
QUA
SEX

20:00
19:30
20:00

13

SEG

16:00

13

SEG

20:00

15
17
20

QUA
SEX
SEG

19:30
20:00
16:00

20

SEG

20:00

22

QUA

19:30

24

SEX

20:00

27
27
29

SEG
SEG
QUA

16:00
20:00
19:30

JUNHO
Tema
Estudos sobre Mediunidade
Parentesco e filiação . ( L.E. - Questões , 203 a 206 )
A reencarnação fortalece os laços de família.
( E.S.E.- Cap. IV, itens 18 a 23 )
Escândalos. ( E.S.E.- Cap. VIII, itens 11 a 17)
Estudos sobre Mediunidade
Parecenças físicas e morais . ( L.E. - Questões , 207 a 217 )
Limites e necessidade da encarnação.
( E.S.E.- Cap. IV, itens 24 a 26 )
Deixai que venham a mim as criancinhas.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 18 e 19)
Estudos sobre Mediunidade
Idéias inatas . ( L.E. - Questões , 218 a 221 )
Bem-aventurados os aflitos. ( E.S.E.- Cap. V, itens 1 a 5 )
Bem-aventurados os que têm fechados os olhos.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 20 e 21)
Estudos sobre Mediunidade
Considerações sobre a pluralidade das existências.
( L.E. - Questão , 222 )
Causas anteriores das aflições. ( E.S.E.- Cap. V, itens 6 a 10 )
Injúrias e violências. ( E.S.E.- Cap. IX, itens 1 a 5)
Estudos sobre Mediunidade

Expositor
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Sonia Gomes
Silvio Zacharias
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Nély Mesquita
Marcia Cavaco
Grupo de Estudos
Gilberto Mesquita
Suely Guimarães
Iris Costa
Grupo de Estudos
Sarah Szatajnberg
Niete Pimentel
Alzenita Santos
Grupo de Estudos

PROVAS DE FOGO
A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a
resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta
a essas provas, há quase vinte séculos, com respeito às aquisições espirituais.
Escrevendo aos coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único
fundamento, que é Jesus - Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade
com os recursos evolutivos.
Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os
tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua
qualidade.
O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a
importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições,
valores e inteligências que não suportam as provas de fogo; mal se aproximam os movimentos
purificadores, descem, precipitadamente, os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço
do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento da verificação das próprias
possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança, representam conquistas para a vida
eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem
contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades
espirituais.
Emmanuel
( Somente Amor - Francisco Cândido Xavier )

Pag 04

REFLEXÃO
Recordemos: no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de
cada dia quando visitados pela provação que nos imponha suor e lágrimas, asserenemos o próprio espírito
e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição.
Emmanuel
( Ceifa de Luz - Francisco Cândido Xavier – pág 121 )

EM FAVOR DELE
Amigo.
Se cultivas um princípio religioso, sabes que a morte não é o fim. O Espírito eterno, com os potenciais
de inteligência e sentimento que lhe definem a individualidade, simplesmente deixa o cárcere de carne,
qual borboleta livre do casulo, rumo à amplidão.
( Quem tem Medo da Morte? – Richard Simonetti – pág 95 )

O CAMINHO DA TRANQUILIDADE
A preguiça interrompe o processo de nossa prática espiritual. Podemos ser ludibriados por três formas de
preguiça: a que se manifesta como 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.
( Dalai-Lama – pág 41 )

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 dos 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 Luiz
( Estude e Viva – Francisco Cãndico Xavier e Waldo Vieira - pg 119 e 120)

