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SOS Rádio Rio de Janeiro
- Dê a sua contribuição.
Campanha do quilo
- Participe com alimentos
não perecíveis.
Ronda do Pão
- Participe desta atividade
realizada, junto aos desvalidos no
centro da Cidade, todo segundo
sábado do mês.
Informe-se sobre essas e outras
campanhas na secretaria.

Atividades desenvolvidas
Sexo Transviado
Programação Doutrinária
Escola
Reflexão
Frases de Kardec
O Evangelho de Chico Xavier
O Caminho da Tranquilidade
Quem tem medo da morte?
Egoísmo
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EDITORIAL
É “feijão com arroz” de todo espírita, o conhecimento
dosa conceitos de reencarnação, livre arbítrio, mediunidade,
perispírito, obsessão, lei de causa e efeito, animismo etc...
O estudo de todos esses termas reveladores da natureza
espiritual, nos conduz a um fantástico e surpreendente
manancial de informações em que a mente e o intelecto vão
se debruçar com perplexidade e deslumbramento.
Apossar-se entretanto, dessa riqueza é ir mais além; é
perceber que esses conceitos não estão insulados em
compartimentos estanques, mas representam um sistema de
vasos comunicantes com a ética, com a moral e
consequentemente com um programa de reforma profunda
do homem.
O Espiritismo bem compreendido como iluminador de
trajetória espiritual de todos nós, está a exigir dos homens
uma mudança de posição diante da vida e do mundo; sairmos
da concepção estreita de uma vida utilitária, imediatista e
falsa, para a ampla concepção de uma vida verdadeira.
O agente regulador dessa mudança está conceituado no
preceito cristão do “Amai-vos uns aos outros”.
Gesilda Gomes Valente
Presidente
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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

SEXO TRANSVIADO
Ouvirás referências descaridosas, em torno do sexo transviado; no entanto, guardarás invariável
respeito para com os acusados, sejam Eles quais forem.
Muito fácil traçar caminhos no mapa. Sempre difícil trilhá-los, debaixo da tempestade, às vezes
sangrando as mãos para sanar dificuldades imprevistas.
É preciso saber penetrar fundo nas necessidades do Espírito, para enxergá-las com segurança.
Aplica a bondade e a compreensão, toda vez que Alguém se levante contra Alguém, porque, em
matéria de Sexo, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas de existências passadas, dívidas
a resgatar e problemas a resolver.
Muitos daqueles que apontam, desdenhosamente, os irmãos caídos em desequilíbrio emotivo,
imaginando-se hoje anichados na Virtude, são apenas devedores em moratória, que enfrentarão, amanhã,
aflitivas tentações e provações, quando soar o momento de reencontrarem os seus credores de outras
eras.
Não condenarás.
Enunciando tais conceitos, não aceitamos os desvarios afetivos como sendo ocorrências naturais.
Propomo-nos definí-los por doenças da Alma, junto das quais a Piedade é trazida para silenciar
apreciações rigorístas.
Nas quedas de sentimento, há que considerar não somente a fraqueza, necessitada de compaixão,
mas também, e muito comumente, o processo obsessivo que reclama socorro ao invés de censura. Não
podemos medir a nossa capacidade de resistência, no lugar do Companheiro(a) em crise, e, por isso, é
aconselhável caminhar com a Misericórdia em quaisquer situações, para que a Misericórdia não nos
abandone quando a Vida nos chame ao testemunho de segurança Moral.
Se Alguém caiu em desvalimento ou desceu à loucura, em assunto do Coração, Misericórdia para
Ele(a)!
Em todas as questões do Sexo transviado, usa a Misericórdia por base de qualquer recuperação. E,
quando a severidade nos intime a gritar menosprezo, acalentar maledicências, estender escárnio ou
receitar punições, recordemos Jesus Cristo, Aquele de nós que jamais tenha errado, em nome do Amor,
seja em pensamento ou palavra, atitude ou ação, atire a primeira pedra.
Emmanuel
(Livro Encontro Marcado – Psicograifa de Francisco Cândido Xavier)
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
MARÇO
Tema

Expositor

19:30

Estudos sobre Mediunidade
RECESSO
RECESSO
RECESSO
RECESSO

Grupo de Estudos
RECESSO
RECESSO
RECESSO
RECESSO

20:00

A alma. ( L.E. - Questões , 134 a 146 )

Edna Paz
Niete Pimentel

19:30

Introdução. ( E.S.E., item IV )
Provas voluntárias. O verdadeiro cilício.
( E.S.E.- Cap. V, item 26)
Estudos sobre Mediunidade
Materialismo. ( L.E. - Questões , 147 e 148 )
O Espiritismo. ( E.S.E.- Cap. I, itens 1 a 8 )
Dever-se-á pôr termo às provas do próximo?
( E.S.E.- Cap. V, itens 27 e 28)
Estudos sobre Mediunidade

SEX

20:00

A alma após a morte. ( L.E. - Questões , 149 a 153 )

Sarah Sztajnberg

SEG

16:00

Suely Guimarães

28

SEG

20:00

A nova era. ( E.S.E.- Cap. I, itens 9 a 11 )
Sacrifício da própria vida.
( E.S.E.- Cap. V, itens 29 a 31)

30

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

Dia

Semana
QUA
SEX
SEG

Hora
19:30
20:00
16:00

7

SEG

20:00

9

QUA

11

SEX

14

SEG

16:00

14

SEG

20:00

16
18
21

QUA
SEX
SEG

19:30
20:00
16:00

21

SEG

20:00

23

QUA

25
28

2
4
7

Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Sonia Gomes
Vera Sá
Grupo de Estudos

Gisele Mesquita

REFLEXÃO

ESCOLA

"O Cristo não pediu muita coisa, não
exigiu que as pessoas escalassem o
Everest ou fizessem grandes sacrifícios.
Ele só pediu que nos amássemos uns aos
outros."

A terra que te acolhe
É uma escola de Deus.
O grupo em que nasceste
É o núcleo de lições.
O parente difícil
É matéria de ensino.
Desgostos são problemas
E as provações são aulas.
As mudanças e as crises
São épocas de exame.
Ama, trabalha, serve
E aprenderás com Deus.

Chico Xavier
FRASES DE KARDEC

Emmanuel
( Busca e Acharás – Francisco Cândido Xavier)

“O homem é assim o árbitro constante
de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu
suplício ou prolongá-lo indefinidamente.
Sua felicidade ou sua desgraça dependem
da sua vontade de fazer o bem.”
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O EVANGELHO DE CHICO XAVIER
Sem a cooperação do lar cristão, é quase impossível a escola cristã operar com eficiência necessária.
Impossível relegar aos professores todos os problemas da formação espiritual de uma criança. A tarefa dos
pais e das mães é uma tarefa grande demais para ser esquecida. Precisa de um reavivamento profundo no
que se reporta à fé cristã, entre as paredes domésticas, para que a nossa civilização possa sobreviver.”
( Carlos A. Baccelli – item 68 – pg 42)
O CAMINHO DA TRANQUILIDADE
A preguiça interrompe o progresso 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 42 )

QUEM TEM MEDO DA MORTE
Quem conhece os problemas que envolvem o desencarne tem o indeclinável dever de contribuir para que
os velórios transformem-se em ambientes de muito respeito e compostura.
Podemos fazê-lo a partir do nosso próprio exemplo. Sejamos comedidos. Cultivemos o silêncio,
conversando, se necessário, em voz baixa, de forma edificante. Falemos do morto com discrição, evitando
pressiona-lo com lembranças e emoções passíveis de perturbá-lo, principalmente se foram trágicas as
circunstâncias de seu falecimento. E oremos muito em seu benefício...
( Richard Simonetti – pág 93 e 94 )

EGOÍSMO
Em todos os lances da evolução, seremos defrontados pelo egoísmo a entravar-nos o passo.
É sombra em nosso sentimento em forma de vaidade e tóxico em nosso raciocínio na feição orgulho.
É veneno em nosso coração sob a máscara do crime e fogo em nossa alma, sob a capa agressiva da
revolta.
É incêndio em nosso peito, sob a tempestade da cólera e gelo em nossas mãos, sob a inércia da
preguiça.
Aparece em todas as fases do dia, ora sob a faixa do desculpismo de variados matizes, ora sob os mil
modos com que apresentamos a nossa deserção da luta santificante.
Desvairado apego ao nosso “eu”, o egoísmo, sem dúvida, é treva da ignorância ocultando-nos o caminho
real de nossos deveres à frente da imortalidade sublime.
Se desejamos efetivamente alcançar a bendita claridade da ascensão, abandonemo-lo aos resíduos da
estrada e, fugindo ao círculo estreito de nossa personalidade, através da ação constante no bem,
consagremo-nos à Vontade do Senhor – única fórmula de libertação que nos conduzirá à felicidade
verdadeira.
Cultivemos a boa vontade, a compreensão e a simpatia.
E, aprendendo a servir sem descansar, seguiremos do vale escuro da ignorância para os cimos da vida,
onde nos esperam as alegrias eternas da sabedoria e do amor.
André Luiz
( Cartas do Coração – Francisco Cândido Xavier – pág 34 )

