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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.

O momento difícil que envolve o Planeta, convulsionado
que está por problemas de ordem social, econômica e moral,
coloca em pauta com caráter de urgência, a mudança do
Homem.
É a covardia humana, a falta de coragem moral que faz
os homens estremecerem de horror diante da ameaça de
mudarem de posição diante da vida, e do mundo.
O Espiritismo clarificando a nossa destinação espiritual
de forma tão lúcida e racional, concita-nos a essas inadiáveis
mudanças; sairmos da concepção estreita de uma vida
utilitarista e falsa, para a ampla concepção de uma vida
espiritual profunda e verdadeira.
O espírita é chamado, mais do que nunca, a edificação
do “Homem Novo” dentro de si. Ele há de ser forte,
corajoso, idealista, participante, fraterno, compreendendo o
sentido da vida terrena, descortinada em sua importância
valiosa pelas leis que regem a Reencarnação.
Assim, fica claro, que a busca da Felicidade, em nossa
caminhada terrena, não pode estar vinculada às rotinas
escravizantes e tediosas do “comer, dormir, ganhar
dinheiro, divertir-se”.
Seremos felizes, na medida que edificarmos no altar de
nossas consciências, os ensinamentos morais do Cristo,
aplicando-os de forma dinâmica com os nossos semelhantes.
Eis ai, o caminho para a Renascença espiritual da Terra, a
estrada luminosa que já vislumbramos da NOVA ERA.
Gesilda Gomes Valente
Presidente
DÊ VALOR A SUA VIDA!!!

Informe-se sobre essas e outras
campanhas na secretaria.

NÃO FUME!

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
2
2
4
6

Semana
SEG
SEG
QUA
SEX

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

9

SEG

16:00

9
11
13
16
16
18
20
23
23
25
27

SEG
QUA
SEX
SEG
SEG
QUA
SEX
SEG
SEG
QUA
SEX

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

30

SEG

16:00

MAIO
Tema
Há muitas moradas na casa de meu pai. ( E.S.E.- Cap. III, itens 1 e 2 )
O orgulho e a humildade. ( E.S.E.- Cap. VII, itens 11 e 12)
Estudos sobre Mediunidade
Encarnação nos diferentes mundos. ( L.E. - Questões , 172 a 188 )
Diferentes categorias de mundos habitados.
( E.S.E.- Cap. III, itens 3 a 5 )
Missão do homem inteligente na Terra. ( E.S.E.- Cap. VII, item 13)
Estudos sobre Mediunidade
Transmigrações progressivas . ( L.E. - Questões , 189 a 196 )
Destinação da terra. ( E.S.E.- Cap. III, itens 6 e 7 )
Simplicidade e pureza de coração. ( E.S.E.- Cap. VIII, itens 1 a 4)
Estudos sobre Mediunidade
Sorte das crianças depois da morte . ( L.E. - Questões , 197 a 199 )
Mundos inferiores e mundos superiores. ( E.S.E.- Cap. III, itens 8 a 19 )
Pecado por pensamentos. Adultério. ( E.S.E.- Cap. VIII, itens 5 a 7)
Estudos sobre Mediunidade
Sexo nos Espíritos. ( L.E. - Questões , 200 a 202 )
Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
( E.S.E.- Cap. IV, itens 1 a 17)

Expositor
Niete Pimentel
Silvio Zacharias
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Nély Mesquita
Gisele Mesquita
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Edna Paz
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Antonio Caetano
Suely Guimarães
Ernane Costa
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg
Sonia Gomes

TUDO EM DEUS
Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que
regem os mínimos fenômenos da vida.
O homem nada pode sem Deus.
Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se
poderosas sem o amparo do Altíssimo; entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é
a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades
divinas. Quando aparecem, temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições
de espírito; todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo
comum; a mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete.
Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e
sábio, que as oportunidades de edificação na Terra, com a excelência das paisagens, recursos de
cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito de serviço, a
ministérios mais santos; agirão, desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e
esclarecendo para verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações
reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação
nas suas obras.
Emmanuel
( Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier – pág 217 e 218 )
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O EVANGELHO DE CHICO XAVIER
“A caridade é um exercício espiritual...... Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma.
Quando os espíritos nos recomendam, com insistência, a prática da caridade, eles estão nos orientando no
sentido de nossa própria evolução; não se trata apenas de uma indicação ética, mas de profundo significado
filosófico.”
( Carlos A. Baccelli – item 232 – pg 121)

PALAVRAS DE SABEDORIA
Descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. Quanto mais
nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos
um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de
serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade.
( Dalai-Lama – pág 41 )

COMPANHEIRO
Seja qual for o montante das provas, na conta das obrigações que assumiste, levanta-te do chão de
qualquer tristeza e faze o bem que puderes, trabalhando e servindo sem reclamar, porque se te achas no uso
da razão é que Deus conta contigo para que auxilies a ti mesmo, doando à vida o máximo de tudo aquilo
que já possuas de melhor..
Emmanuel
( Francisco Cândido Xavier – pág 30 )

DEPENDÊNCIA AFETIVA
Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém.
Nem material nem psicologicamente.
Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida.
Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas.
Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios.
A paixão é doença.
Não sofras por quem te faça sofrer.
Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu.
Existem carmas criados nesta própria vida, ou seja: nada tem a ver com o passado.
Almas gêmeas na Terra constituem raridade; almas afins na provação contam-se aos militares.
Irmão José
( Vigiai e Orai – Carlos A. Baccelli - pg 119 e 120)

