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SOS Rádio Rio de Janeiro
- contribua com qualquer
quantia.
Campanha do quilo
- participe com alimentos
não perecíveis.
Informe-se sobre essas e
outras campanhas na
secretaria.

Há de sempre representar vastíssimo manancial de
conhecimentos a interpenetrarem o campo científico, filosófico
e religioso.
Tocando em todos os ramos do conhecimento
humano, projetando luz tão viva e novos enfoques sobre
problemas e indagações de ordem espiritual que sempre
afligiram o homem ao longo de sua trajetória, o Espiritismo
está inteiramente aparelhado para saciar a sede de ciência e de
verdade que caracteriza o homem moderno.
Através das obras básicas da Codificação,
estabeleceremos os primeiros contatos com as realidades do
mundo espiritual, segundo a abordagem lúcida e profunda que
Kardec nos legou.
É preciso que tenhamos consciência que a Doutrina
Espírita longe está de representar um sistema encabeçado por
um homem ou um Espírito.
A Doutrina Espírita é o resultado de um ensinamento
coletivo e concorde. Seus conceitos eclodem em tempos certos
de semeadura oriundos das mais diversas fontes físicas e tendo
como foco irradiador, o mundo espiritual.
Assim, os Centros Espíritas, norteados pela luz, pela
claridade dos ensinamentos da brilhante codificação
Kardequiana, transformam-se em vastos celeiros de
conhecimentos e de consolação, fórmula ideal para que o
homem cresça consciente do que significa a sua presença na
Terra.

VISITE NOSSO SITE

www.ceasa.org.br
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
MÊS DE NOVEMBRO

DATA

DIA

HORA

TEMA

EXPOSITOR

2/11/07

Sex

20:00

Feriado

Feriado
Niete Pimentel

5/11/07

Seg

16:00

Indissolubilidade do casamento, divórcio.
(E.S.E – Cap.XXII, itens 1 a 5)

5/11/07

Seg

20:00

Uma realeza Terrestre.
(E.S.E. – Cap. II, item 8)

Ernane Costa

7/11/07

Qua

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos
Sergio Daemom

9/11/07

Sex

20:00

Propriedades da matéria
( L.E. – Questões, 29 a 34 )

12/11/07

Seg

16:00

Odiar os pais
( E.S.E. – Cap XXIII, item 1 a 3 )

Suely Guimarães

Seg

20:00

Há muitas moradas na casa de meu pai. ( E.S.E. – Cap III, itens 1 e 2 )

Vera Sá

Qua

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

Espaço Universal
( L.E. – Questões, 35 e 36 )

Íris Costa

12/11/07
14/11/07
16/11/07

Sex

20:00

19/11/07

Seg

16:00

Seg

20:00

Qua

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

20:00

Formação dos mundos.
( L.E. – Questões, 37 a 42 )

Sarah Sztajnberg
Sonia Gomes

19/11/07
21/11/07
23/11/07

Sex

Abandonar pai, mãe e filhos.
( E.S.E. – Cap. XXIII, itens 4 a 6 )
Juventude – 30 anos.
CONVITE PARA ENCONTRO DA JUVENTUDE

Nely M. Mesquita
Silvio Zacharias

26/11/07

Seg

16:00

Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos.
(E.S.E. – Cap XXIII, itens 7 e 8)

26/11/07

Seg

20:00

Destinação da Terra.
(E.S.E. – Cap. III, itens 6 e 7)

Alberto Gomes Bezerra

28/11/07

Qua

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

20:00

Formação dos seres vivos.
(L.E. – Questões, 43 a 49)

Antonio Caetano

30/11/07

Sex

ENCERRAMENTO DAS
ATIVIDADES DO CEASA

DIA 17 DEZ 2007

O EVANGELHO DE CHICO

PENSAMENTO

“Precisamos estar preparados, compreendendo que
a nossa dor não é maior do que a dos outros. Se não
temos paciência com uma caneta quebrada, com o
café, com o prato à mesa que não vem de acordo com
a nossa predileção, como vamos ter paciência com as
grandes coisas – se não temos com as
pequeninas?!...O choro que vive na preguiça esquece
o trabalho; não é mais choro: é perturbação..”

A oração é o mais forte estímulo de que a alma pode
dispor para plenificar-se.
(Joanna de Ângelis)

( Pág 138 – item 272 – Carlos A. Baccelli )

A justiça divina garante que a lei de ação e reação se
cumpra onde quer que o ser se encontre.
(Cairbar Schutel)
Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga
em si mesmo.
(Joanna de Ângelis)
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CANTINHO DO CHICO
CHICO RESPONDE
...,uma mãe aflita, ao debruçar-se-lhe sobre os ombros, indagou em lágrimas:
“Chico, o que vou fazer agora da minha vida?! ...Perdi os meus filhos, Chico, num desastre... Morreram os dois...
A minha dor é terrível..Estou desesperada...”
- “Filha, o nosso Emmanuel sempre me diz que a aceitação de nossos problemas, seja eles quais forem, representa
cinqüenta por cento da solução dos mesmos; os outros cinqüenta por cento vêm com o tempo...Tenhamos paciência e fé,
pois não estamos desamparados pela Bondade Divina.”
( Chico Xavier, Mediunidade e Ação – Carlos Antônio Baccelli )
Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual sua opinião?
- O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave,
compreensível e humanitária, porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas, com absoluta impunidade,
entre as paredes de nossas casas?
Isto é um delito muito grave perante a Providência Divina, porque a vida não nos pertence e, sim, ao poder divino.
Se as criaturas tem necessidade do relacionamento sexual para revitalização de suas próprias forças, o que achamos
muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Se o
anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto?
Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei do aborto no século
passado, ou no princípio e meados deste século, nós não estaríamos aqui.
( Chico Xavier – Mandato de Amor, editado pela União Espírita Mineira – Belo Horizonte, Minas Gerais )

FRASES DE KARDEC
Lançai para diante o olhar; quanto mais vos elevardes
pelo pensamento acima da vida material, tanto menos
vos magoarão as coisas da Terra.

O PRIMADO DO ESPÍRITO
“Senhor,
Inundas-me no esplendor de tua luz
E, contudo, cego, não Te vejo.
Falas-me na eloqüência de teu verbo
E, no entanto, surdo, não Te ouço.

UMA RAZÃO PARA VIVER

Abrasas-me na ardência de teu amor
E, todavia, insensível, não Te sinto.

- Integre-se nas atividades do Centro Espírita que
freqüenta. Quem não se dispõe a participar não entendeu
o Espiritismo.

Oh! estranha contradição!
Tu, bem perto de mim,
E eu, tão longe de Ti!

- 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.

Desvela-me, Senhor, os olhos, cegos de orgulho;
Abre-me os ouvidos, surdos da vaidade,
E sensibiliza-me o coração, duro de maldade,
Para que eu descubra tua divina presença
Na intimidade de meu ser!”

- 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 )

Rubens Costa Romanelli

( A Constituição Divina – pág 94 - Richard Simonetti )
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ESPAÇO DA JUVENTUDE
Esperança Externa
Serão possíveis mudanças efetivas, tendo em vista que os homens continuam cometendo sempre os mesmos
delitos em relação ao próximo?
Quanta ignorância, quanta teimosia na luta contra a correnteza de evolução, quanta negligência e falta de
humildade no trato com os nossos irmãos, quanta violência de todas as formas, fazendo com que o materialismo guie
nossas almas.
Ainda existe esperança, sempre existiu e continuará existindo. Jesus e outros Benfeitores estiveram sempre
exemplificando e esclarecendo-nos. Nossos irmãos mais experientes, que muitos nos amam e por isso propõem-nos um
estilo de vida calcado no amor e trabalho no bem, estão sempre presentes em busca de nosso auto-aperfeiçoamento. Tal
proposta tem como objetivo acelerar nosso encontro com a felicidade plena, e devem estar ansiosos para nos mostrarem,
essa senda luminosa.
Daí, meus amigos, tenhamos alegria ao caminhar pelas estradas da vida terrena, tendo a certeza de que não
estamos sós, abandonados ou esquecidos, que existe um plano para cada um de nós e que ao final, depois de muito
trabalho e esforço próprio, nos será concedida uma fatia da felicidade maior!
Então irmãos, atendamos ao desejo do Mestre Jesus, de Gandhi, de Buda, do velho Chico, pois devemos a eles
e principalmente ao nosso Misericordioso Deus Pai, toda a esperança e fé, que nos faz levantar e lutar por equacioná-los.

ATENDIMENTO FRATERNO

O Atendimento fraterno surge como instrumento sério e importante de auxílio aos corações que buscam o
Centro Espírita em situações emergenciais, sofridas e angustiantes.
Devidamente estruturada, a equipe possui suas bases consolidadas nos ensinamentos Kardequianos, e
inspirados pela espiritualidade maior, proporciona alívio, conforto e orientação verdadeiramente úteis e enquadradas na
máxima: “Fora da Caridade não há salvação”.
Cada pessoa tem a sua própria realidade e reage de maneira diferente diante da dor, do sofrimento que a vida
os oferece. Esse atendimento não possui nenhum tipo de determinismo em relação aos seus métodos. Sensibilidade e
bom senso, aliado ao conhecimento profundo da Doutrina Espírita, são instrumentos valiosos, pois a dor que aflige a
tantos, tem suas origens diversificadas e portanto para cada um há de existir, maneira e trabalho diferenciado.
Em nenhum momento há obrigação de fazer com que aqueles que nos busquem professem das mesmas idéias
filosóficas e religiosas. O objetivo é realizar um trabalho assistencial a todos sem distinção, amenizando suas dores sem
entretanto deixar de colocar dentro dos postulados espíritas; assuntos, conselhos, e dados que nos fazem acreditar ser o
caminho mais adequado para sair do momento angustiante.
Cada um tem o dever, e o direito de conquistar sua própria vitória, cabendo a nós dar-lhes subsídios para que
essa conquista diante da dor, seja mais rápida. Não nos esquecendo em nenhum momento das palavras orientadoras de
nosso mestre Jesus: “Vigia e Orai, para não cairdes em tentação.”

NOTÍCIAS ESPÍRITAS
PALESTRAS
Raul Teixeira em Niterói

- Dia 08 Nov – às 20:00 hs
Local: Grupo Espírita Francisco de Assis

SEMINÁRIO FEB / CEERJ
Dia 24 Nov: - das 9h às 12:30h
Seminário: “O Espiritismo e o sonho cristão.”
Palestrante: Richard Simonetti
Assuntos:

- Dia 28 Nov – às 20:00 hs
Local: Sociedade Espírita Fraternidade

John Lennon e o sonho de um sociedade
solidária.
A contribuição do Cristianismo.
Os desvios do pensamento cristão.
O Espiritismo e as marcas do Cristo.

