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EDITORIAL
Cada Centro Espírita bem orientado é contemplado por harmoniosa ambiência
fluídica sustentada pelos seus guias e mentores espirituais, envolvendo os diversos
segmentos do trabalho da Casa e, sobretudo; inspirando os dirigentes sérios e
conscienciosos, na tomada de decisões.
Crescer na Casa Espírita, fortaleza espiritual na grande batalha para o
restabelecimento da verdade cristã na Terra, exige, de cada um, trabalho incessante
no Bem, em clima de compreensão para com todos os irmãos cooperadores,
silenciando críticas descabidas ou polêmicas estéreis, mas, acima de tudo, abrindo o
coração para os exemplos de abnegação, renúncia e perseverança que impulsionam
os servidores da seara do Mestre.
A coordenação das atividades de um Centro Espírita resulta do clima fraterno
em que todos se sentem como em família, ajudando-se mutuamente. É nessa
comunhão de esforços que o Mundo Espiritual constrói sua plataforma de trabalhos,
podendo instruir, socorrer e amparar encarnados e desencarnados. Mas se no
Centro, por invigilância, se infiltra o espírito mesquinho das intrigas, das pretensões
descabidas, das aversões inferiores, é necessário muita paciência, benevolência e
tolerância, para lapidar as arestas e estabelecer uma harmoniosa atmosfera
espiritual.
Portanto, caminhemos todos nessa estrada redentora com espírito de humildade,
na certeza inabalável de que, na Casa Espírita, não temos prerrogativas divinas, mas
simplesmente obrigações humanas e espirituais. Que possamos exercê-las com
muito amor, espírito de doação constante, iluminados pela presença do Mestre Jesus
em todas as tarefas que nos propusermos realizar.
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE
Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida
Rua Vitor Meireles, 271 - Riachuelo - Fone: (21) 2281-1358 - Fundado em 18/10/1942
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
MÊS DE OUTUBRO

Dia

Semana

Hora

Tema

Expositor

1/10/08

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

Influência do organismo.
( L.E. - Questões , 367 a 370 )
A desgraça real.
( E.S.E.- Cap. V, item 24)
Não julgueis, para não ser julgado.
( E.S.E.- Cap. X, itens 11 a 13)

3/10/08

SEX

20:00

6/10/08

SEG

16:00

6/10/08

SEG

20:00

8/10/08

QUA

19:30

10/10/08

SEX

20:00

13/10/08

SEG

16:00

13/10/08

SEG

20:00

Idiotismo e loucura.
( L.E. - Questões , 371 a 378 )
A melancolia.
( E.S.E.- Cap. V, item 25)
Palestra Convite "ENCONTRO DE JESUS"

15/10/08

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

17/10/08

SEX

20:00

A infância.
( L.E. - Questões , 379 a 385 )

Antonio Caetano

19/10/08

DOM

08:00

20/10/08

SEG

16:00

20/10/08

SEG

20:00

22/10/08

QUA

19:30

24/10/08

SEX

20:00

27/10/08

SEG

16:00

27/10/08

SEG

20:00

29/10/08

QUA

19:30

31/10/08

SEX

20:00

Estudos sobre Mediunidade

ENCONTRO DE JESUS
Provas voluntárias. O verdadeiro cilício.
( E.S.E.- Cap. V, item 26)
A indulgência.
( E.S.E.- Cap. X, itens 16 a 18)
Estudos sobre Mediunidade
Simpatia e antipatia terrenas.
( L.E. - Questões , 386 a 391 )
Dever-se-á pôr termo às provas do próximo?
( E.S.E.- Cap. V, itens 27 e 28)
É permitido repreender, notar as imperf.,divulgar o mal de
outrem?
( E.S.E.- Cap. X, itens 19 a 21)
Estudos sobre Mediunidade
Esquecimento do passado.
( L.E. - Questões , 392 a 399 )

Silvio Zacharias
Sonia Gomes
José Soares
Grupo de Estudos
Dionysio Dias Filho
Niete Pimentel
Edna Paz

Edna Paz
Nély Mesquita
Gilberto Lepenisck
Grupo de Estudos
Mauro Costa Oliveira
Suely Guimarães
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg

PENSAMENTO
O “Sem
trabalho
dúvida,
é remédio
a Ciênciapara
temmuitos
avançado
males
muito,
domas
corpo
o homem,
e da alma
que constrói
– mais tantos
para os
robôs
males
e, a da
milhares
alma.
de
Quem
quilômetros,
procuraosuma
maneja
ocupação
por controle
útil, remoto,
seja elaainda
de que
não consegue
natureza reparar
for, foge
a asaàsdeciladas
um inseto
queque,
os
inadvertidamente,
espíritos obsessores
tenhaarmam
sido danificada
para os por
homens
ele...” na Terra.
((OOEvangelho
Evangelhode
deChico
ChicoXavier
Xavier-- pag
pág119
23 ))

Pg 03

CANTINHO DO CHICO

Kardec no século XIX
Chora a Terra infeliz de peito aberto em chaga.
A Dúvida, o Terror, a Guerra e a Guilhotina
Inda espalham, gritando, a treva que domina
E o suor da aflição que tudo atinge e alaga...
Desvairada na sombra, a Razão desatina,
Nega a Filosofia... a Ciência divaga...
E a fé perde a visão como luz que se apaga,
Entre a maldade humana e a bondade divina.
É a noite que se alonga ao temporal violento,
É a loucura, a miséria e a dor do pensamento
E, em toda a parte, o mundo é pávida cratera!...

Mas Kardec é chamado ao torvelinho insano
E revivendo a luz do Cristo Soberano,
Acende no horizonte o Sol da Nova Era!...
Amaral Ornellas
( Transcrito do Livro “Chico Xavier – Mandato de Amor )

FRASES DE KARDEC
"A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos
para os outros."

EVANGELHO DE CHICO XAVIER
A obsessão acompanha de muito perto o Caridade
médium; éo perdoar
médium que não vigia é uma presa
A
te causa
uma
dor e por uma porta
mais fácil para os obsessores...Mediunidade quem
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porta
aberta,
converteré todo
espinho
escancarada acaba passando quem quiser... A É
vigilância
uma oespécie
de sentinela, exigindo
Numa braçada de flor.
a senha dos candidatos a entrar...”
( Carlos A. Baccelli – pág 15)
Caridade, enfim, na Terra
É buscar a perfeição,
A perfeição de si mesmo
No templo do coração.
Casimiro Cunha

Pg 04

CORAGEM
Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do
túmulo para o berço, à maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na
ociosidade ou na delinqüência, a que irrefletidamente se acolhem.
Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade,
porquanto, à distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem o mergulho na
inutilidade, acomodando-se com as trevas.
Emmanuel
( Francisco Cândido Xavier )

DIA 03 DE OUTUBRO
COMEMORAÇÃO DO NASCIMENTO DE ALLAN KARDEC

EVANGELHO SEMPRE
Fora da Caridade não há salvação
Meus filhos, na máxima: Fora da caridade não há salvação, estão encerrados os
destinos dos homens, na Terra e no céu; na Terra, porque à sombra desse estandarte eles
viverão em paz; no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do
Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da
vida, encaminhando-o para a Terra da Promissão. Ela brilha no céu, como auréola santa, na
fronte dos eleitos, e, na Terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá:
Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que
espalham em torno de si Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada
resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o
Espiritismo provar melhor a sua origem, do que apresentando-a como regra, por isso que é
um reflexo do mais puro Cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará.
Dedicai-vos, assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as conseqüências, a
descobrir-lhe, por vós mesmos, todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao
governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal,
como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta: é
necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade;
para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação.
Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudésseis gozar a luz do
Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos; é que, ajudando-vos
a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para
que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita
e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a
caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. ( Paulo, o
apóstolo - Paris, 1860 - Capítulo XV do Evangelho Segundo Espiritismo)

