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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

Espiritismo, movimento de vida insuflando no
coração humano o oceano mágico da esperança,
precioso ungüento de ferimentos tão antigos e
dolorosos, cristalizados no recesso das almas.
Espiritismo, seiva vital penetrando o Espírito,
fecundando-o com as luzes do conhecimento e as
bênçãos da consolação, aguardando que, na
intimidade das consciências, floresçam os frutos
sazonados do Amor e da Caridade.
Espiritismo, intrépido desbravador dos aparentes
enigmas de nossos destinos, conciliando fé e razão à
luz do conhecimento das leis reencarnatórias e do
príncipio de causa e efeito, elementos reguladores
das trajetórias espirituais.
Espiritismo, o refletor perfeito das atividades
vigorosas e doces do Cristo, na luta contra a asfixia
da matéria, fazendo-nos emergir da animalidade, para
a lenta construção do “homem novo”, intrépido,
valoroso, lúcido, cristão, habitante planetário da
Terra renovada.

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 MAIO
DIA

SEMANA

HORA

TEMA

EXPOSITOR

3/5/10

SEG

16:00

Muitos se pedirá aquele que muito recebeu.
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 10 a 12 )

Edna Paz

3/5/10

SEG

20:00

5/5/10

QUA

7/5/10

SEX

10/5/10

19:30

Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a
vida, perde-la-á. ( E.S.E.- Cap. XXIV, itens
17 a 19 )
Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

20:00

Paixões, ( L.E. - Questões , 907 a 912 )

Dionysio Dias Filho

SEG

16:00

Dar-se-á aquele que tem.
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 13 a 15 )

Niete Pimentel

10/5/10

SEG

20:00

Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará .
( E.S.E.- Cap. XXV, itens 1 a 5 )

Marcia Cavaco

12/5/10
14/5/10

QUA
SEX

19:30
20:00

17/5/10

SEG

16:00

17/5/10

SEG

20:00

19/5/10

QUA

19:30

21/5/10

SEX

20:00

24/5/10

SEG

16:00

24/5/10

SEG

20:00

26/5/10

QUA

19:30

28/5/10

SEX

20:00

31/5/10

SEG

16:00

31/5/10

SEG

20:00

Estudos sobre Mediunidade
O egoísmo, ( L.E. - Questões , 913 a 917 )
Pelas suas obras é que se reconhece o
cristão. ( E.S.E. - Cap. XVIII , item 16 )
Observai os pássaros do céu.
( E.S.E.- Cap. XXV, itens 6 a 8 )
Estudos sobre Mediunidade
Caracteres do homem de bem .
( L.E. - Questões , 918 e 919 e nota )
O poder da fé .
( E.S.E.- Cap. XIX , itens 1 a 5 )
Não vos afadigueis pela posse do ouro.
( E.S.E.- Cap. XXV, itens 9 a 11 )
Estudos sobre Mediunidade
Felicidade e infelicidade relativas .
( L.E. - Questões , 920 a 933 e nota )
A fé religiosa .Condição da fé inabalável .
( E.S.E.- Cap. XIX , itens 6 e 7 )
Dom de curar.
( E.S.E.- Cap. XXVI, itens 1 e 2 )

Deuza Nogueira

Grupo de Estudos
Silvio Zacharias
Nély Mesquita
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Suely Guimarães
Iris Costa
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg
Sonia Gomes
Gilberto Lepenisck

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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A CARIDADE
Ela chega, suave e ridente como o claro rosto do dia.
Embriaga de perfume e canta melodia de rouxinóis aos ouvidos do sofrimento, chilreando
como colibris em festa de primavera feliz.
Clareia com o archote do amor as sombras dominadoras e as devora em hausto de infinita
ternura, deixando bênçãos...
... E passa como o amortecer da tarde, deixando róseas marcas sobre as nuvens fugidias, a fim
de mergulhar no zimbório celeste, para lucilar no festival de estrelas prateadas do infinito...
Todos a ambicionam e poucos a possuem, muitos a anelam e raros a desdobram, por isso ela é
a mãe das virtudes e a excelência da expressão da vida, a serviço de Deus entre os homens.
Alma da caridade e sopro da vida, constitui o esforço do homem à mais elevada busca da
conquista espiritual.
Corta e rasga com o seu punhal de amor a sombra da minha vida e prenhe de luz governa o
país do meu coração, caridade sublime, a fim de que nunca mais eu tropece nos obstáculos da
minha ignorância, que tento superar!
Domina-me, alma do amor, de tal modo, que o poema-canção da caridade irrompa do meu
sentimento, na direção da garganta do mundo, entoando o teu hino de paz e de beleza
SONETO
incomparável.
Rabindranath Tagore
( Pássaros Livres – Divaldo Pereira Franco – pág 11 )

O CAMINHO DA TRANQUILIDADE
A verdadeira compaixão é uma reação motivada principalmente pela emoção e também um
compromisso definitivo apoiado na razão. Assim, uma conduta verdadeiramente misericordiosa
para com os outros não se altera nem mesmo quando os outros se comportam mal.
É praticando a compaixão sem limites que uma pessoa desenvolve o sentimento de
responsabilidade pelos semelhantes, o desejo de ajudá-los a superar de forma eficaz seus
sofrimentos.
( Dalai-Lama – pág 89 )
EVANGELHO DE CHICO XAVIER
“O Cristo desceu para nos ajudar... Ninguém sobe para esquecer quem permanece na
retaguarda. Não estamos nos habilitando a um descanso eterno; estamos nos preparando para
mais trabalho... Os espíritos superiores não descansam; para eles, o trabalho é sinônimo de
alegria, de realização espiritual mais íntima.. Se esperamos por descanso depois da morte,
estamos mal-informados. A morte é a vida que se desdobra, plena de trabalho em todos os
sentidos.... Descansar mesmo, o espírito só descansa quando está no ventre materno!...”
( Carlos A. Baccelli – pág 168 )
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DESCE PARA AJUDAR
Fácil é buscar os recursos da subida, embora muitos se desencantem ao primeiro contacto
com o pedregulho da montanha íngreme... É sempre doce planejar a ascensão e amealhar
recursos para a acidentada viagem.
Promessas, abraços, carinhos são prazeres acessíveis a todos...
Entretanto, quão poucos se lembram de “descer para ajudar”! Quão raros corações que
aprendem a apagar temporariamente a colorida lanterna dos próprios sonhos, a fim de
estenderem braços amigos aos que se debatem na sombra do vale ou no lodo escuro do
pântano!
Todos sabem que há ignorância, dor e miséria, onde as trevas se aninham, mas dificilmente
alguém se recorda de acender alguma claridade para os que, ainda, de muito longe, lhe seguem
os passos.
- Não posso! – dizem uns.
- É pecado! – clamam outros.
- Não devo – respondem muitos.
No entanto, Jesus desceu e amparou-nos; renunciou à sublimidade dos anjos e conviveu com
os homens; obscureceu a própria refulgência divina e abraçou os pecadores e os transviados na
senda terrestre.
Caridade! Caridade! Não estarás ao pé das chagas que agonizam, dos traços que choram, dos
gemidos que não tem voz? Não viverás pelos braços dos justos, amenizando os padecimentos
dos que os projetaram no desfiladeiro da expiação ou no berço dos que renascem sob o
temporal das lágrimas no abandono e na indigência?
É por isso que o Mestre, em nos buscando na Terra, fez-se o servidor de todos...
Se tens, pois, na realidade, um coração corajoso, saberás descer com Ele, ajudando e
ensinando, levantando e servindo, à maneira do lírio puro que desabrocha no charco sem
contaminar-se, convertendo o inferno das criaturas em paraíso do bem para a glorificação do
Supremo Senhor.
Agar
(Cartas do Coração, Francisco Cândido Xavier – pág 24 e 25 )

O EVANGELHO DE CHICO XAVIER
“O centro espírita deve ser tocado como uma escola, ou seja, devemos estar dentro dele para
aprender...Não é só mediunidade, para o passe ou para a desobsessão... Precisamos estudar as
lições de Jesus, nas interpretações de Allan Kardec, e vivenciá-las, cuidando de nós mesmos, de
nossa necessária renovação íntima... Espiritismo não é fé cega, não é fanatismo. Precisamos
dialogar, trocar idéias... Nada de polêmicas em torno deste ou daquele texto. O que é essencial
no Evangelho está mais do que claro!...”
( Carlos A. Baccelli – pág 162 )

