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EDITORIAL
A mediunidade representa um imenso programa de serviços, entregue antes da encarnação a
espíritos quase sempre com grandes falências morais, visando a um mais rápido aprimoramento
espiritual.
Para isso, a execução do mandato mediúnico dar-se-á, na Seara do Mestre Jesus, com o
médium incorporando Suas doces lições de amor e caridade, no trato com o semelhante aflito e
sofredor.
Aquele que se devota a tão nobre trabalho, deverá estudar sempre as obras da Codificação
Kardequiana, armazenando assim, sólida bagagem de conhecimentos espirituais. Aliado a esse
aspecto, o médium deverá cultivar com intrepidez e perseverança os valores do Bem,
harmonizando suas aspirações, buscando crescer moralmente e renovar-se, assim colaborando
com Jesus para a edificação de Seu Reino na Terra.
Pelos delicados serviços que envolvem a mediunidade, auxiliando sofredores dos dois planos
da vida, reajustando desequilibrados, enxugando lágrimas e acendendo esperanças, é
imprescindível que o médium desenvolva em seu coração os sentimentos mais profundos de
humildade, contrição, confiança e anseio de renovação.
Dessa forma, os percalços da existência serão muito suavizados graças, à assistência constante
dos Amigos Espirituais que desejam trabalhar com o médium corajoso e de boa-vontade.
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE

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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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA – MÊS DE OUTUBRO
DIA

SEMANA

HORA

2/10/09

SEX

20:00

5/10/09

SEG

16:00

TEMA

EXPOSITOR

9/10/09

SEX

20:00

12/10/09
12/10/09
14/10/09

SEG
SEG
QUA

16:00
20:00
19:30

Pena de morte.
( L.E. - Questões , 760 a 765)
Os orfãos.
( E.S.E.- Cap.XIII, item 18 )
Muitos os chamados poucos os escolhidos .
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 1 a 9 )
Estudos sobre Mediunidade
Necessidade da vida social.
( L.E. - Questões , 766 a 768)
RECESSO
RECESSO
Estudos sobre Mediunidade

16/10/09

SEX

20:00

Palestra Convite para o Encontro de JESUS

5/10/09

SEG

20:00

7/10/09

QUA

19:30

19/10/09

SEG

16:00

19/10/09

SEG

20:00

21/10/09

QUA

19:30

Benefícios pagos com a ingratidão.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 19 e 20 )
Muitos se pedirá aquele que muito recebeu.
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 10 a 12 )
Estudos sobre Mediunidade
Laços de família.
( L.E. - Questões , 773 a 775)
Piedade filial.
( E.S.E.- Cap.XIV, itens 1 a 4 )

Silvio Zacharias
Niete Pimentel
Alberto Gomes
Bezerra
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
RECESSO
RECESSO
Grupo de Estudos
Edna Paz
Nély Mesquita
José Soares
Grupo de Estudos

23/10/09

SEX

20:00

26/10/09

SEG

16:00

26/10/09

SEG

20:00

Dar-se-á aquele que tem.
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 13 a 15 )

Ubirajara Oliveira

28/10/09

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

20:00

Estado de natureza.
( L.E. - Questões , 776 a 778)

Sarah Sztajnberg

30/10/09

SEX

Antonio Caetano
Sonia Gomes

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
3ª feira – 17:30 às 19:00 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
16:00 às 19:00h 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
Se é verdade que o advento do mundo de regeneração está tão próximo, qual será a situação dos
nossos amigos terrenos que ainda vivem tão primitivamente em tribos existentes em muitos lugares
do mundo?
É verdade, sim, que o advento do mundo de regeneração está próximo, mas não imediato, e aqueles
Espíritos que ainda se encontram em fase primitiva estão tendo a oportunidade de despertar para a
realidade, dando continuidade ao processo evolutivo em outro planeta, caso não logrem fazê-lo aqui
mesmo, qual ocorre periodicamente com as grandes migrações de um para outro sistema, conforme
ensina a Doutrina.

( Extraído de entrevista concedida ao jornal O Imortal, publicada em outubro de 2009. )

VIVER EM PLENITUDE

A mente pode e deve transformar-se para melhor. Pode livrar-se das impurezas que a
contaminam e elevar-se ao nível mais elevado. Todos começamos com as mesmas aptidões, mas
algumas pessoas as desenvolvem, outras não. Nós nos acostumamos com facilidade à preguiça
da mente, sobretudo porque muitas vezes essa preguiça se esconde sob a aparência da atividade:
corremos de um lado para outro, fazemos cálculos e damos telefonemas.
No entanto, tudo isso ocupa apenas os níveis mais toscos e elementares da mente. E oculta o
que existe de essencial em nós.
( Dalai-Lama – pág 32 )

SABER ESPERAR
Não te esqueças de que a solução para o problema que te angustia, está a caminho.
Nos tribunais da Divina Justiça, nenhum processo fica parado.
A tua petição, depois de examinada, será deferida de acordo com os teus méritos.
Não te aflijas, antecipando-te às providências que haverão de ser tomadas em favor de tua
paz.
Nem agraves a tua situação, tornando inócuas, quando te alcancem, as deliberações em
andamento.
Saber esperar é tão importante quanto saber agir.
Toda decisão precipitada acaba sendo uma solução pela metade para o problema que se
pretende resolver.
A solução que demora a surgir ainda não encontrou, disponíveis, os elementos que a
favoreçam.
Irmão José
( Vigiai e Orai – Carlos A. Baccelli )
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UMA RAZÃO PARA VIVER
Não espere por fórmulas mágicas para vencer o vício. O mais importante é o reconhecimento de seu
caráter extremamente nocivo e a disposição consciente e firme em combatê-lo.
Ocupe seu tempo disponível ajudando pessoas em dificuldade, principalmente aquelas originárias do
envolvimento com algum vício. O serviço em favor de companheiros de infortúnio opera prodígios de
reabilitação em nós.
Compareça às reuniões de assistência espiritual, no Centro Espírita. Os recursos mobilizados pelos
mentores espirituais contribuem eficazmente para que resistamos ao condicionamento orgânico e aos
“convites” dos viciados desencarnados.
( Richard Simonetti – pág 116 )

FRASES DE KARDEC
O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir
um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer
assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro.
COMPROMISSO E RESGATE
Na Terra, estás em reparo.
Retificação íntima com recuperação externa.
Ajustamento pessoal e harmonia generalizada.
Em cada madrugada doirada tens um renascimento e contigo nova oportunidade de servir e
renovar-te com irremovível compromisso com a vida.
Todo dia a experiência é lição significativa como bênção que não podes ignorar.
Erro da véspera, aprendizagem para o dia.
Como não é justo gastar o tempo em arrependimento desconcertante ou em arrolamento de erros,
também não é justificável ignorar a própria imprevidência a pretexto de indiferença.
O erro ou o que passa como tal, deixado a esmo sem o devido tratamento, pode ser comparado a
matéria em decomposição, dominada pela vérmina, exalando miasmas...
Sofrimento e enfermidade em todo lugar e também contigo.
Corrige-te agora e ajusta-te de imediato.
Amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as circunstâncias, pessoas e coisas estarão
diferentes... e tú também.
Joanna de Angelis
( Dimensões da Verdade – Francisco Cândido Xavier )

PENSAMENTO
A semente, para libertar o vegetal que conduz em germe, não se nega a vencer o solo que a
agasalha...
O rio que busca o oceano não se detém, ante os obstáculos que lhe impedem o curso...
A dificuldade é, assim, teste de resistência em forma de ensejo alentador.
Joanna de Ângelis
( Messe de Amor – Divaldo Franco)

