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DIA
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14h

seg
seg
seg
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qua

16h
17:30h
20h
20h
14:30h
9:00

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DIA

HOR

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
Atendimento Psico-Social

qua
qui
qui

19h30
17:30h
19:30h

sex
sex
sab
sáb

10h
10h
16h
16h

Desobsessão e Educação Mediúnica
Evangelização Infantil
Estudo Sistematizado - Adultos
Sessão Pública - Palestra e Passes
Atend. Médico - Cardiologista (1ª sexta mês)
Evangelização Infantil
Grupo de Estudo da Juventude do CEASA
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Pinga - Fogo — Richardt Simonetti — Tem a: Apocalípse

1 – O Espiritismo admite a existência dos anjos?
Em termos. Admitimos assim como o Islamismo, o Cristianismo e o Judaísmo, que os anjos
atuam como prepostos de Deus, intermediários entre o Céu e Terra. Todavia, não os consideramos privilegiados na obra divina.
2 – Por que privilegiados?
Porque não teriam passado pelas atribulações humanas. Teriam nascido com a plenitude do conhecimento e das potencialidades que fazem deles seres especiais, o que se afigura uma injustiça. Por que eles e não nós? Não somos todos filhos de Deus? Não é o Senhor a equidade perfeita, sem preferências, sem eleitos, como se espera de um pai celeste?
3 – E o que nos diz o Espiritismo sobre os anjos?
São irmãos nossos, Espíritos como nós, em estágios superiores de evolução, o que os habilita a
atuar como prepostos de Deus. Ao longo dos milênios sem fim desenvolveram suas potencialidades, superaram suas imperfeições, harmonizaram-se com o Universo, aprenderam a vivenciar
as leis divinas.
4 – Se são Espíritos como nós, mas à nossa frente na jornada evolutiva, podemos dizer que
são mais velhos, mais experientes?
Exatamente. Provavelmente já estavam bem longe nos caminhos do conhecimento quando nós
ainda nem existíamos. Como não há inatividade na obra da Criação, essas entidades angelicais
atuam como prepostos de Deus, seus emissários junto às criaturas humanas.
5 – E o anjo da guarda?
Geralmente é um familiar nosso, alguém ligado ao nosso coração, desde existências anteriores,
que se propõe a nos guiar pelos caminhos humanos, ajudando-nos a superar dificuldades e limitações.
6 – Todos têm seu anjo de guarda? Mesmo as pessoas comprometidas com o vício e o crime?
A resposta é afirmativa. Temos, não raro, vários protetores, Espíritos ligados ao nosso coração,
que nos inspiram ao Bem. O problema é que as pessoas se comprometem tanto em caminhos
escusos que perdem a sintonia com eles.
7 – Nos momentos de dificuldade podemos apelar para os protetores espirituais?
Sem dúvida. Se concentrarmos nosso pensamento em oração, pedindo que nos ajudem, estabeleceremos a sintonia necessária, habilitando-nos a receber sua orientação pelos condutos do pensamento.
Ficaríamos espantados se tivéssemos noção de quantas vezes eles se aproximam de nós, nos momentos difíceis, buscando inspirar-nos a fazer o melhor.

8 – Os anjos também encarnam na Terra?
Sim, e o fazem com freqüência, em gloriosas missões em favor das coletividades terrestres ou simplesmente para ajudar entes queridos. No livro Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
temos a história de Alcione, um anjo que transitou quase no anonimato pela Terra, mas beneficiando
todos aqueles que gravitaram em torno de sua figura sublime. É um romance maravilhoso e inesquecível.

E DITORIAL
O Consolador Prometido está
entre nós. A promessa evangélica
de Jesus alertando que Êle viria,
quando a humanidade estivesse
em condições de compreendê-lo,
se cumpre de maneira positiva na
Doutrina Espírita.
Se na II Revelação, temos o emprego da fé e do amor para libertar os homens do apego ao culto
exterior, na III Revelação, temos o
emprego da verdade, que esclarece a fé através da razão.
Atendendo portanto, ao apelo do
homem moderno, sequioso de
ciência, de verdade e de consolação, toma vulto em todas as camadas sociais essa Doutrina que traz
de volta toda a pureza iniciática
do Cristianismo. Na verdade, a
essência cristã do Espiritismo
reflete as atitudes vigorosas do
Cristo em luta com as estruturas
asfixiantes do egoísmo farisaico,
da soberba, da pretensão de exclusivismo religiosa, que dominavam
o Mundo Antigo.
A ausência de dogmas, de liturgias, de sacramentos, o que faz à
razão e ao bom senso, através de
seus princípios estruturais; a Lei

da Reencarnação, a Lei de Causa
e Efeito e a Lei de Sintonia Psíquica, representam o caminho que a
Doutrina Espírita penetra de forma tão profunda nas consciências.

 SOS Rádio Rio de
Janeiro - contribua com
qualquer quantia.

Finda está a época dos pequenos
grupos iniciáticos manipuladores
das verdades espirituais.

Informe-se sobre essas
e outras campanhas na
secretaria.

Os centros espíritas, como as primitivas assembléias cristãs, transformam-se em vastos celeiros de
conhecimento e consolação, condição básica para que o homem
cresça consciente do que significa
para a presença na Terra.

 Campanha do quilo participe com alimentos
não perecíveis.

Nesta edição:
Frases Espíritas

2

Mensagens

2

Programação Dou- 3
trinária

O Consolador Prometido está
Atividades Desen- 4
entre nós; ele não se manifesta
volvidas
através de prodígios sobrenaturais, nem da proteção fictícia da fé Richardt Simonetti 4
cega, mas na forma de esclarecimentos positivos de revelação
científica das leis naturais; ele se
manifesta através da profunda
consolação e esperança que derrama diante da dor e do sofrimento
soerguendo-nos para a caminhada “O Homem de Bem,
redentora rumo ao Cristo
A Sociedade de
Consumo e Jesus”

Gesilda Valente - Presidente

17/10/2010 - das 8:30h
ás 13:00h

DIGA NÃO

AS

DROGAS!
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Frases Espíritas

Mensagens Espírita

A harmonia cria raios de paz. (André Luiz)

Você entra na faixa do desequilíbrio quando:
- requer cuidados além do ne-cessário,
- procura fugir da sociedade pa-ra não se
contaminar,
- preocupa-se desnecessaria-mente com a
própria saúde,
- despreza o valor do trabalho honesto e
produtivo,
- deseja "gozar" 'a vida, sem beneficiar a
ninguém,
- reclama receber, despreocu-pando-se de
dar.
Pare. Reflita um pouco. Só o amor pode equilibrar a sua vida.

A maior revelação de teu amor aparece
brilhando quando permites que o Cristo em
ti e contigo possa amar e servir aos outros
sem procurar saber quem são e como são.
(Emmanuel, Do livro: "Recados do Além")
A vitória na luta pelo bem contra o mal
caberá sempre ao servidor que souber perseverar com a Lei Divina até o fim.
(Francisco Cândido Xavier/Emmanuel)
A voz é a revelação do temperamento de
cada um. Abre as portas do espírito à luz do
amor para que o amor te auxilie a entender
a linguagem da vida.Abre os braços à ação
e cresce na direção do Infinito. (Joanna de
Ângelis - Divaldo P.Franco - Do Livro:
Alegria de Viver)

Livraria
RICHARD SIMONETTI
Este livro ajuda-nos a
equacionar os problemas
existenciais, ao mesmo
tempo em que responde
às indagações mais frequentes das pessoas que
procuram os Centros
Espíritas
CURSOS GRATUITOS - PARTICIPE

O Estudo Sistematizado da Doutrina
todas às 5as feiras.
Informações na Secretaria ou na Livraria.
Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo, enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. (Joana de Angelis - “Ao Amanhecer” Livro
Episódios Diários - Divaldo Franco)

(Lourival Lopes - do livro Gotas de Esperança)

6. Qual a conexão entre a consangüinidade e
o destino?
- Nos elos da consangüinidade, reavemos o
convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem
ou do mal, através das portas benditas da reencarnação.
7. Que precisamos para ven-cer na luta doméstica?
- Devemos revestir-nos de pa-ciência, amor,
compreensão, de-votamento, bom ânimo e
humilda-de, a fim de aprender e vencer, na
luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste
(Emmanuel - Capítulo “Parentesco e Filiação”
do Livro Leis de Amor, psicografado por Chico
Xavier e Waldo Vieira)

Programação Doutrinária
Se-

Dia mana Hora

- Quem sustenta o vício, encarcera-se nele.
André Luiz

Expositor

1

SEX 20:00

Deus , o infinito e as provas da existência Dele.
( L.E. - Questões , 1 a 13 )

4
4
8

SEG 16:00

Não vades ter com os gentios.( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 8 a 10 )

Sonia Gomes

SEG 20:00

Difer. Categ. de mundos habitados.( E.S.E.- Cap. III, itens 3 a 5 )

Alberto G. Bezerra

SEX 20:00

Panteísmo ( L.E. - Questões , 14 a 16 )

Mauro Oliveira

11 SEG 16:00

Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. ( E.S.E.Cap. XXIV, itens 11 e 12 )

Niete Pimentel

11 SEG 20:00

PALESTRA CONVITE "ENCONTRO COM JESUS"

15 SEX 20:00

Conhecimento do princípio das coisas.( L.E. - Questões , 17 a 20 )

17 DOM 8:30

ELEIÇÃO DA DIRETORIA (os passes serão normais)

22 SEX 20:00

Espirito e matéria .Propr. da matéria. ( L.E. - Questões , 21 a 34 )

25
25

Dionysio A. Dias

Edna Paz
Alcir Mesquita

ENCONTRO COM JESUS - O Homem de Bem, A Sociedade de Consumo
CEASA
e Jesus

18 SEG 16:00
18 SEG 20:00

Coragem da fé . ( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 13 a 16 )

Nely Mesquita
▬
GIlberto Mesquita

Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perde-la-á. ( E.S.E.- Cap.
SEG 16:00 XXIV, itens 17 a 19 )
Suely Guimarães
Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
SEG 20:00 ( E.S.E.- Cap. IV, itens 1 a 17)
Iris Costa

29 SEX 20:00 Espaço universal (L.E.– Questões 35 e 36)
Se-

Dia mana Hora

TEMA — NOVEMBRO

Sara Sztajnberg

Expositor

1 SEG 16:00 Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. ( E.S.E.- Cap. XXV, it. 1 a 5) Edna Paz
A reencarnação fortalece os laços de família. ( E.S.E.- Cap. Alberto Gomes
1 SEG 20:00 IV, it. 18 a 23)
Bezerra

5 SEX 20:00 Formação dos mundos. ( L.E. - Questões , 37 a 42 )

Dionysio A. Dias

8 SEG 16:00 Observai os pássaros do céu. ( E.S.E.- Cap. XXV, it. 6 a 8) Nély Mesquita
8 SEG 20:00 Limites e neces. reencarnação. (E.S.E.- Cap. IV, it.24 a 26) José Soares
12 SEX 20:00 Formação dos seres vivos. ( L.E. - Questões , 43 a 49 )

Mauro Oliveira

Povoamento da terra, diversidade das raças humanas.
SEX 20:00
(L.E. - Questões , 50 a 54 )

Alcir Mesquita

19
APAGUE ESTA IDÉIA

TEMA — OUTUBRO
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Não vos afatigueis pelo posse do ouro. ( E.S.E.- Cap. XXV,
Sonia Gomes
22 SEG 16:00 it. 9 a 11)

22 SEG 20:00 Bem aventurado os aflitos. ( E.S.E.- Cap. V, it. 1 a 5)

Gisele Mesquita

26 SEX 20:00 Pluralidade dos mundos. ( L.E. - Questões , 55 a 59 )

Sarah Sztajnberg

29 SEG 16:00 Dom de curar. ( E.S.E.- Cap. XXVI, it. 1e 2)

Suely Guimarães

29

Sergio Daemon

SEG 20:00 Causas anteriores das aflições. ( E.S.E.- Cap. V, itens 6 a 10)

