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EDITORIAL
Amigos nossos desta Casa que a todos acolhe.
Esta preparação que se faz com aqueles que estão trabalhando suas potencialidades
mediúnicas tem a finalidade precípua da caridade com amor.
Todos são irmãos, criaturas de Deus, que trilham caminhos evolutivos necessários,
para que neste aprendizado o primitivismo do ser seja superado, e suas virtudes possam
aflorar com a responsabilidade daqueles que já conhecem os caminhos que levam ao
Pai.
E nessa ascensão, que se faz urgente neste 3º milênio, a fraternidade e o amor, que
Jesus espera de todos, é para que se concretize a transformação dos Espíritos.
Esperamos, pois, que nossos tutelados desta Casa tenham a responsabilidade nos
trabalhos a que forem designados e juntos possamos socorrer a quantos necessitados
sofrem e choram sob o quantE das provações terrenas. Estaremos sempre juntos,
estejam nossos irmãos ainda no corpo, ou já vencidas as etapas programadas, fora dele.
Que Deus os abençoe!
Syllo Gomes Valente
(Mensagem recebida pela médium Diva de Azevedo Pinto, durante sessão
mediúnica em 06/04/08.)

Mande-nos um e-mail e receba o Boletim
Informativo do Ceasa todo mês.
DIVULGAR A DOUTRINA É UM
DEVER DE TODOS OS ESPÍRTAS.
Visita Fraterna
- Traga sua doação aos irmãos da
terceira idade.

SOS Rádio Rio de Janeiro
- Torne-se um colaborador.

Campanha do quilo
- Participe com alimentos
não perecíveis.
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DIA

SEMANA

1/3/10

SEG

1/3/10

SEG

3/3/10

QUA

5/3/10

SEX

8/3/10

SEG

8/3/10

SEG

10/3/10

QUA

12/3/10

SEX

15/3/10

SEG

15/3/10

SEG

17/3/10

QUA

19/3/10

SEX

22/3/10

SEG

22/3/10

SEG

24/3/10

QUA

26/3/10

SEX

29/3/10

SEG

29/3/10

SEG

31/3/10

QUA

PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA – MÊS DE MARÇO
HORA
TEMA
O homem de bem .
16:00
( E.S.E. - Cap. XVII , item 3 )
Indissolubilidade do casamento , divórcio .
20:00
( E.S.E.- Cap. XXII , itens 1 a 5 )
19:30
Estudos sobre Mediunidade
Livre-arbitrio .
20:00
( L.E. - Questões , 843 a 850 )
Os bons espiritas .
16:00
( E.S.E. - Cap. XVII , item 4 )
Odiar os pais .
20:00
( E.S.E.- Cap. XXIII, item 1 a 3 )
19:30
Estudos sobre Mediunidade
Fatalidade.
20:00
( L.E. - Questões , 851 a 867 )
Parábola do semeador .
16:00
( E.S.E. - Cap. XVII , itens 5 e 6 )
Abandonar pai, mãe e filhos .
20:00
( E.S.E.- Cap. XXIII, itens 4 a 6 )
19:30
Estudos sobre Mediunidade
Conhecimento do futuro .
20:00
( L.E. - Questões , 868 a 871 )
O dever.
16:00
( E.S.E. - Cap. XVII , item 7 )
Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus
20:00 mortos .
( E.S.E.- Cap. XXIII, itens 7 e 8 )
19:30
Estudos sobre Mediunidade
Resumo teórico do móvel das ações humanas .
20:00
( L.E. - Questão , 872 )
A virtude.
16:00
( E.S.E. - Cap. XVII , item 8 )
Não vim trazer a paz, mas, a divisão .
20:00
( E.S.E.- Cap. XXIII, itens 9 a 18 )
19:30
Estudos sobre Mediunidade

EXPOSITOR
Suely Guimarães
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Silvio Zacharias
Niete Pimentel
Ubirajara Oliveira
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Nély Mesquita
José Soares
Grupo de Estudos
Sayumi Hirashima
Sonia Gomes
Gisele Mesquita
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg
Edna Paz
Iara Cordeiro
Grupo de Estudos

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
O que é o Espiritismo
5ª feira 19:30 às 21:00 h
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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DIVALDO RESPONDE
Nota-se que há no meio espírita um verdadeiro movimento iconoclasta que tem tachado
pejorativamente de conservadores, de donos da verdade e de censores todos aqueles que se
preocupam com a manutenção do nível de equilíbrio, de sobriedade, de fidelidade doutrinária. Será
que esse movimento mundial de questionamento de padrões éticos, que surgiu nas últimas décadas
do século vinte, está chegando ao Movimento Espírita?
Vivemos o momento da grande transição e é natural que ocorram fenômenos dessa natureza,
especialmente quando se trata da preservação dos valores ético-morais da sociedade. O tédio emocional
decorrente da exaustão dos sentidos no gozo da inutilidade e das paixões subalternas rebela-se contra tudo
quanto invita à reflexão, à preservação do bom, do nobre, do belo, convidando à rebelião, às mudanças,
na busca de novos estímulos para a sobrevivência daqueles que se lhe fazem vítimas.
O Espiritismo é doutrina grave e profunda, que não se adapta às novidades com que muitos desejam
mascará-lo, de modo a permanecerem na futilidade e no sensacionalismo.
Aqueles espíritas sérios que zelam pela preservação dos valores doutrinários sobreviverão aos
modismos,
porque a Doutrina permanecerá conforme a recebemos de Allan Kardec e dos nobres Espíritos que a
codificaram e a desdobraram através dos anos.

( Entrevista concedida ao jornal O Imortal, publicada em março de 2010. )
SONETO
Nesta curva do caminho
Não sabes o que vais encontrar
Mas se tens fé vence o espinho
E tudo vai melhorar.

Jesus ensinou o caminho
Que te leva à redenção
Pensa nisso com carinho
Porque sei que és cristão.

Pisa o chão com firmeza
Sabendo os passos a dar
Deixa de lado a tristeza
E tudo vai melhorar.

A Glória do Pai é imensa
O amor que Ele espalha é luz
Caminha, pois, com fé intensa
Pois quem te guia é Jesus.

Olha irmão a teu lado
Que sofre, mas sem chorar
Não penses que estás acabado
E tudo vai melhorar.

Um amigo de outras eras te deseja muita paz!...

Luis Ayres Simões
(Mensagem recebida pela médium Diva de Azevedo Pinto, durante sessão mediúnica.)
PENSAMENTO

O amparo espiritual que doemos agora, a favor de alguém, será o amparo espiritual de que
precisaremos todos da parte de outro alguém..
Emmanuel
( Francisco Cândido Xavier – Rumo Certo – pág 198)
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O CAMINHO DA TRANQUILIDADE
Como temos naturalmente a compaixão em nós e é necessário que este sentimento se
manifeste, devemos despertÁ-la. A violência contra uma pessoa inocente, por exemplo, pode
nos indignar, escandalizar e, desta forma, ajudar-nos a descobrir a nossa compaixão. Até a
exibição constante de violência pela televisão pode servir para manter-nos em estado de alerta.
Entretanto, é muito perigoso quando a exposição excessiva à violência acaba nos levando à
indiferença. Portanto, um dos pontos cruciais de nossos ensinamentos é como chegar ao
desprendimento sem cair na indiferença.
( Dalai-Lama – pág 85 )
UMA RAZÃO PARA VIVER
Integre-se nas atividades do Centro Espírita que frequenta. Quem não se dispõe a participar
não entendeu o Espiritismo.
Não se preocupe com a natureza da tarefa a seu cargo, ainda que lhe pareça insignificante. O
trabalho mais meritório é aquele feito com dedicação e boa-vontade.
Encare os compromissos da Seara Espírita com a mesma seriedade que lhe merece o trabalho
profissional. Se este garante a subsistência nas experiências da vida humana, aqueles sustentam a
alegria de viver.
(Richard Simonetti – pág 128)
(Richard
Simonetti – pág 136)
RESSURGIRÁS
Se a hora que vives na Terra te parece de sombra e inquietação, como aquelas que precedem à
morte, lembra-te da ansiedade das “mulheres piedosas de Jerusalém”, a caminho do túmulo, e
não recues. A noite precede a aurora e o dia é mais claro quando a sombra é mais densa.
Cercado de problemas e vestido de enfermidades, confia ainda. O problema é divisa a
conquistar no cofre da oportunidade, como a enfermidade é imposto que a vida tributa ao
homem.
Dominado pela tensão ou chumbado ao desencanto, reanima-te e confia, apesar disso. A
tensão que te conduz deverias conduzi-la tu, e o desencanto que te vence é nimbo que o vento
da confiança espraia e expulsa, deixando novamente claro o céu da tua alma.
Se a incompreensão e a impiedade forjarem armadilhas perigosas nas quais sejas colhido, ora,
espera e confia, mesmo assim. Quem visse o Mestre na Cruz não diria que Ele é o Sublime
Governador da Terra. No entanto, naquele lugar a Sua causa parecia inútil...
...E se, por fim, a morte, que virá um dia, acercar-se do teu domicílio carnal, rompendo as
paredes celulares que te vestem e o medo tentar assenhorear-se dos painéis da tua mente, não
temas: confia, confia sempre. Logo depois, resplandecerá invencível madrugada dourada de luz
e ressurgirás das cinzas, seguindo o Ressurgido, pelo caminho formoso e perfumado da Excelsa
Galiléia Espiritual...
Joanna de Ângelis
(Dimensões da Verdade – pág 191)

