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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.
Informe-se sobre essas e outras
campanhas na secretaria.

VISITE NOSSO SITE
www.ceasa.org.br

O momento atual caracteriza-se pelo caos social, pela
ação implacável da natureza, que apenas responde à
inconseqüência e irresponsabilidade do homem junto ao
Planeta.
É a Lei de Transformação que se cumpre de maneira
decisiva e necessária no planejamento e no estágio evolutivo
pelo qual nós fazemos parte.
Naturalmente, diante de tanto sofrimento, uma onda de
pessimismo se alastra nos corações daqueles, que
fragilizados pela dor, e órfãos da Fé, sentem ainda mais esse
momento, e tornam-se reféns de si mesmos e de seus
conflitos.
Mazelas morais e existenciais, que nos acompanham
durante séculos nas diversas experiências carnais que
experienciamos, continuam a fazer parte de nossa estrutura
mental, acinzentando o campo fluídico ao nosso redor e
interferindo naqueles que estão ao nosso lado.
A Doutrina Espírita esclarece a importância do
pensamento positivo, imensamente utilizada pelas Filosofias
Orientais, e da necessidade intransferível da nossa mudança
íntima, e por conseqüência do Planeta como um todo.
A terra que nos acolhe nesse processo evolutivo, cumpre
o seu papel de escola restauradora, porém, o seu campo
magnético apenas reflete as nossas emissões mentais
deletérias.
Modifiquemos e higienizemos nossos pensamentos, e
como conseqüência, nossas ações tornar-se-ão cada vez
mais equilibradas, e as conquistas morais surgirão, ainda que
lentamente.
A natureza segue a sua trajetória: as flores continuam a
florescer e crescer, os rios continuam a escoar; mas até
quando?
O amanhecer prenuncia sempre uma oportunidade nova
de mudança.
“Não diga que a Terra é triste”, dizia Chico Xavier.
Ela é o que desejamos que ela seja para nós.

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

ATELIÊ 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!

TEATRO
ENSAIO ABERTO DA PEÇA: “NÃO DIGA QUE A TERRA É TRISTE”
ATOR: NELSO XAVIER
TEXTO: FRACISCO CÂNDIDO XAVIER
DATA: 07 NOV 11

- HORÁRIO : 20:00 HORAS

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO: 4ª e 6ª feira pela manhã.
ATENDIMENTO MÉDICO: - Cardiologista – Primeira 6ª feira pela manhã

- Reumatologista - Última 6ª feira a partir das 15:30 h
com agendamento

INFORMAÇÃO IMPORTANTE !!!
Entraremos em recesso do dia 19 de Dezembro.

Pag 03

PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA

Dia
2/11

Semana
QUA

Hora
19:30

4/11

SEX

20:00

6/11

DOM

09:00

7/11

SEG

16:00

7/11
9/11

SEG
QUA

20:00
19:30

11/11

SEX

20:00

14/11
14/11
16/11
18/11

SEG
SEG
QUA
SEX

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

21/11

SEG

16:00

21/11

SEG

20:00

23/11
25/11

QUA
SEX

19:30
20:00

28/11

SEG

16:00

28/11

SEG

20:00

30/11

QUA

19:30

NOVEMBRO
Tema
RECESSO
Visitas espíritas entre pessoas vivas.
( L.E. - Questões , 413 a 418 )
Encontro de Jesus
Missão do homem inteligente na Terra.
( E.S.E.- Cap. VII, item 13)
Retribuir o mal com o bem. ( E.S.E.- Cap.XII, itens 1 a 4)
Estudos sobre Mediunidade
Transmissão oculta do pensamento.
( L.E. - Questões , 419 a 424 )
Simplicidade e pureza de coração. ( E.S.E.- Cap. VIII, itens 1 a 4)
Os inimigos desencarnados. ( E.S.E.- Cap.XII, itens 5 e 6)
Estudos sobre Mediunidade
Sonambulismo. ( L.E. - Questões , 425 a 438 )
Pecado por pensamentos. Adultério.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 5 a 7)
Se alguém vos bater na face direita, dê a outa.
( E.S.E.- Cap.XII, itens 7 e 8)
Estudos sobre Mediunidade
Êxtase. ( L.E. - Questões , 439 a 446 )
Verdadeira pureza. Mãos não lavadas.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 8 a 10)
A vingança.
( E.S.E.- Cap.XII, item 9 )
Estudos sobre Mediunidade

Expositor
RECESSO
Dionysio Dias Filho
Niete/Edna
Sonia Gomes
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Edna Paz
Niete Pimentel
Grupo de Estudos
Antonio Caetano
Nély Mesquita
Silvio Zacharias
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg
Ediza Bastos
Vera Sá
Grupo de Estudos

PSICOGRAFIA
“Glória a Deus nas alturas! Paz aos homens na Terra!”
Queridos nossos, quantas vezes ouvimos as vossas súplicas.
Jesus não nos desampara, mas para que este clamor esteja conectado com os superiores seareiros
do Mestre, faz-se mister que ofereçais as qualidades necessárias de amor, fé, de esperança e a certeza
de que o amparo chegará até vossos corações.
Através do conhecimento profundo desta Doutrina sacrossanta, Terceira Revelação anunciada
por Jesus, os irmãos estarão a par da verdadeira razão dos compromissos que vos chegam ao caminho
para serem resolvidos e superados, com a finalidade de aprendizado necessário desta caminhada
ascensional, para que um dia, na eternidade que vos foi destinada pelo Pai amorável e bom, alcanceis
a pureza.
Esta é a grande escalada em direção à luz e deveis estar conscientes da necessidade de realizá-la.
Que Deus vos abençoe.
Abel Sebastião de Almeida
( mensagem recebida pela médium Diva de Azevedo Pinto, em 22/08/07 )
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REFLEXÃO
“O essencial não é a adoção da crença pelas vantagens aparentes que ela oferece. É imprescindível estar
ciente, por experiência pessoal, dos objetivos que a vitalizam..”.
Joanna de Ângelis
J

( Messe de Amor – Divaldo Pereira Franco – pág 87)

DEUS, O TEU REFÚGIO
Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te
soluções.
Jamais se cansa, nunca se exaspera.
Se buscado, atende, paciente.
Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece, discreto, aguardando.
Silencioso, fala em todas as expressões da Natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de
não serem percebidos.
Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranqüilizando aquele que busca
albergue.
Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te
constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio.
Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te
ilumina interiormente.
Às vezes, te inspira antes dos acontecimentos para que te poupes aos desastrosos e te beneficies
com os favoráveis.
Com Deus no coração e na mente agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com
dinamismo elevado.
Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando o teu esforço e valor, assim
candidatando-te à inutilidade.
Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com
Suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor.
Nada faças sem te apoiares nesse Amigo certo, seguro e paternal, que é Deus.
Joanna de Ângelis
( Filho de Deus – Divaldo Pereira Franco )

FRASES DE KARDEC

Possuímos em nós mesmos pelo pensamento e a vontade um poder de ação que se estende além dos
limites de nossa esfera corpórea.

