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EDITORIAL
Muitos são aqueles que indagam de que maneira chegaremos à decantada Civilização do
Terceiro Milênio, em um mundo aparentemente tão caótico em relação aos valores morais.
Entretanto a Espiritualidade Maior nos informa que dois grandes movimentos migratórios
espirituais, envolvendo a reencarnação estão em pleno andamento.
Auxiliando a promoção da terra para um Mundo de Regeneração, já se processa a encarnação
de Espíritos detentores de elevados conhecimentos morais e intelectuais, oriundos das altas
esferas da Vida, promovendo uma verdadeira Renascença moral e espiritual da Humanidade.
Por outro lado, milhões de Espíritos recalcitrantes no Mal, rebeldes, sem nenhum
comprometimento com o respeito às Leis de Deus, estarão sendo confinados a mundos inferiores,
onde à custa de muitos sacrifícios e lágrimas, retificarão seus passos na Senda do Bem.
Repete-se o ciclo migratório espiritual de Capela, um Planeta que há cerca de dez mil anos,
situado na Constelação do Cocheiro, passava pela transição de “Mundo de Provas e Expiação”,
onde imperava o egoísmo, para “Mundo de Regeneração”, onde as consciências já buscavam a
edificação dos princípios redentores do Cristo.
O Planeta Terra, foi o local escolhido para o expurgo daqueles Espíritos que se recusavam ao
esforço de ajustamento às Leis Divinas. Seus habitantes engatinhavam em termos de raciocínio e
avançaram muitíssimo em progresso, com a encarnação dos capelinos.
Houve um espantoso “salto evolutivo” no chamado período neolítico, que até hoje causa
perplexidade aos antropólogos.
Os capelinos dividiram-se em grupos distintos e formaram quatro grandes culturas: egípcia,
hindus, européia e israelense.
Nos livros religiosos dessas culturas ressaltam-se às suas condições de degredados, sobretudo
na tradição bíblica dos “anjos decaídos”.
Na terceira promessa do “Sermão da Montanha”, encontra-se a senha para nossa
permanência na Terra, nesse futuro promissor: “Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a
Terra”.
Estejamos trabalhando nossa alma, buscando Jesus, para que o serviço da Boa Nova,
começando por nós mesmos, crie áreas de fraternidade, compaixão e solidariedade com as quais
poderemos plasmar o abençoado caminho da Nova Era.
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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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)

CEASA CONVIDA
Venha assistir a peça
“A Vida dos Espíritos”

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

SEJA SÓCIO DA NOSSA CASA !
Entre para o nosso quadro com qualquer quantia,
comprometendo-se ao pagamento mensal. Desta maneira você
estará ajudando no bom funcionamento de tantos serviços de
caridade ao próximo que são realizados pelo CEASA.

Cia Spirito Teatral

ATELIÊ DO FUXICO

Direção: Gilberto Lepenisck
Dia: 24 de outubro
20:00 horas

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!

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

ENCONTRO COM JESUS
Tema: “O homem de bem diante das horas críticas”
Data: 06 NOV 11 –

08:30 h às 13:00h

Adquira já o seu ingresso!

Pag 03

PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA

Dia
2/10

Semana
DOM

Hora
09:00

3/10

SEG

16:00

3/10

SEG

20:00

5/10

QUA

19:30

7/10

SEX

20:00

10/10

SEG

16:00

10/10

SEG

20:00

12/10

QUA

19:30

14/10

SEX

20:00

17/10

SEG

16:00

17/10

SEG

20:00

19/10

QUA

19:30

21/10

SEX

20:00

24/10
24/10
26/10

SEG
SEG
QUA

16:00
20:00
19:30

28/10

SEX

20:00

OUTUBRO
Tema
ENCONTRO DE BEZERRA DE MENEZES
Cristo Consolador.Advento do Espírito de Verdade.
( E.S.E.- Cap. VI, itens 1 a 8)
Daí a César o que é de César.
( E.S.E.- Cap.XI, itens 5 a 7)
Estudos sobre Mediunidade
A infância.
( L.E. - Questões , 379 a 385 )
Bem-Aventurados os pobres de espírito.
( E.S.E.- Cap. VII, itens 1e 2)
A lei de Amor.
( E.S.E.- Cap.XI, itens 8 a 10)
RECESSO
Simpatia e antipatia terrenas.
( L.E. - Questões , 386 a 391 )
Aquele que se eleva será rebaixado.
( E.S.E.- Cap. VII, itens 3 a 6)
O egoísmo.
( E.S.E.- Cap.XI, itens 11 e 12)
Estudos sobre Mediunidade
Esquecimento do passado.
( L.E. - Questões , 392 a 399 )
Preparo do palco
A vida dos Espíritos
Estudos sobre Mediunidade
O sono e os sonhos.
( L.E. - Questões , 400 a 412 )

ACEITAÇÃO

Expositor
Sayumi Hirashima
Niete Pimentel
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Alcir Mesquita
Nély Mesquita
Gisele Mesquita
RECESSO
Dionysio Dias Filho
Sonia Gomes
Deuza Nogueira
Grupo de Estudos
Antonio Caetano
Cia Teatral Spirito
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg

REFLEXÃO

Aceita a própria vida
Sem dela reclamar.
Inibições no corpo,
Aulas na própria alma.
Lar atribulado,
Escola redentora.
Provações e tropeços,
Testes de promoção.
O quadro em que te vês,
Apoio que precisas.
Luta e Renovação?
Deus faz sempre o melhor.

Efetivamente, todos nos dirigimos para a
verdade suprema que é luz viva, mas, até lá, de
quantas lições careceremos para nos
desvencilharmos da sombra?
E, a fim de aprendermos o caminho certo
para as realidades eternas, só o amor pode
tutelar-nos com segurança.
Emmanuel
( Rumo Certo – Chico Xavier – pg 132 )

Emmanuel
( Busca e Acharás – Chico Xavier – pg 63 )

VISITE NOSSO SITE
www.ceasa.org.br
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ABRIGO
Certo, não pediríamos trabalho a Jesus, nem o receberíamos de sua bondade infinita, para fins de
ociosidade ou brincadeira. Estamos em serviço e testemunho.
Aprendizes do Evangelho, encarnados ou desencarnados, teremos aflições nas esferas terrestres; mas,
tenhamos fé e bom ânimo.
Jesus venceu o.mundo.
Emmanuel
( Francisco Cândido Xavier – pág 72)

COMPANHEIRO
Trabalha para o bem, onde estiveres e como estiveres.
Não espere santificar-te para servir porque ainda somos criaturas humanas, com os defeitos inerentes à
nossa condição e, por isso mesmo, Deus não nos confia trabalho somente compreensível no clima dos
anjos.
Emmanuel
( Francisco Cândido Xavier – pág 125 )

O CAMINHO DA TRANQUILIDADE
A preguiça interrompe o progresso de nossa prática espiritual. Podemos ser ludibriados por três formas
de preguiça: a que se manifesta como indolência, que é o desejo de adiar; a que se manifesta como
sentimento de inferioridade, que é duvidar da própria capacidade; e a que se manifesta com a adoção de
atitudes negativas, que é dedicar um esforço excessivo àquilo que não é virtude.
( Dalai-Lama – pág 34 )

CONCLUSÕES
Que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável; mas, se você não se aproveitar dela a fim de
aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá
o ingresso no aprendizado humano.
Que o caminho do bem é laborioso e difícil, não padece dúvida; no entanto, se você não se dispuser a
segui-lo, ninguém o livrará da perigosa influência do mal.
Que a felicidade eterna é realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável;
contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas,
dentro delas perambulará, indefinidamente.
Que Deus está conosco, em todas as circunstâncias, é verdade indiscutível; todavia, se você não estiver
com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito, nos domínios da intranqüilidade e da
sombra.
André Luiz
( Agenda Cristã – Francisco Cândido Xavier - pg 153)

