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SOS Rádio Rio de Janeiro
- contribua com qualquer
quantia.
Campanha do quilo
- participe com alimentos
não perecíveis.
Informe-se sobre essas e
outras campanhas na
secretaria.

VISITE NOSSO SITE

www.ceasa.org.br

O passe há de se constituir sempre em elemento
poderoso de higienização de nossa atmosfera fluídica, retirando,
dissolvendo as energias deletérias e enfermiças que a nossa
invigilância, atraiu para o nosso campo perispiritual.
A penetração de fluidos finos, luminosos, elimina as
viscosidades do nosso campo magnético, restabelecendo o
equilíbrio das funções orgânicas e psíquicas.
Para isso, entretanto, essas energias curadoras devem
provir de alguém preparado física e moralmente para essa tão
nobre tarefa.
O médium consciente dessa realidade, pode operar
maravilhas, reconfortando, balsamizando e curando infinita gama
de perturbações físicas e espirituais.
Os medicamentos materiais agem sobre as vísceras,
músculos e nervos, entretanto, as energias magnéticas que fluem
através do passe, possuem uma força de penetração muito mais
sutil e profunda. Agem sobre os centros de força perispirituais,
onde estão localizadas as anomalias e desajustes na sua fase
embrionária, e que se refletirão sobre todo o equilíbrio físicopsíquico.
O passe agirá pois como agente restaurador e
revitalizante de nossos chacras.
Aquele que o recebe também precisa ter consciência de
todos esses aspectos, para que o receba sempre contritamente,
com profundo respeito.
Alguém no Espaço está agindo em nosso benefício e
alguém na Terra, esta oferecendo o melhor de sua mediunidade
visando suavizar nossas dores e necessidades.
Portanto, que essa doce e suave terapia que o Alto nos
prodigaliza, seja sempre recebida pelo nosso coração com muito
amor, fé e contrição profunda.
Gesilda Gomes Valente
PRESIDENTE
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
MÊS DE SETEMBRO
DATA

DIA

HORA

TEMA

EXPOSITOR

3/9/07

SEG

16:00

Parábola da figueira que secou . ( E.S.E.- Cap. XIX , itens 8 a 10 )

3/9/07

SEG

20:00

Felicidade que a prece proporciona . ( E.S.E.- Cap. XXVII, item 23 )

Gesilda G. Valente

5/9/07

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

7/9/07

SEX

20:00

Duração das penas futuras . ( L.E. - Questões , 1003 a 1009 )

10/9/07

SEG

16:00

A fé : mãe da esperança e da caridade . ( E.S.E.- Cap. XIX , item 11 )

10/9/07

SEG

20:00

12/9/07

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

14/9/07

SEX

20:00

Ressureição da carne. ( L.E. - Questões , 1010 e 1011 )

16/9/07

DOM

-

17/9/07

SEG

16:00

A fé humana e a divina . ( E.S.E.- Cap. XIX , item 12 )

17/9/07

SEG

20:00

Introdução . ( E.S.E., itens I a III )

19/9/07

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

21/9/07

SEX

20:00

Paraíso ,inferno e purgatório . L.E. - Questões , 1012 a 1019 )

Ernane Costa

24/9/07

SEG

16:00

Os trabalhadores da ultima hora . ( E.S.E.- Cap. XX , item 1 )

Nély M. Mesquita

24/9/07

SEG

20:00

Introdução . ( E.S.E., item IV )

Deuza Nogueira

26/9/07

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

28/9/07

SEX

20:00

Conclusão do Livro dos Espíritos .

Sarah Sztajnberg

CONVITE PARA O ENCONTRO DE BEZERRA DE MENEZES

Niete pimentel

Edna Paz
Suely Guimarães

Sayumi Hirashima

Grupo de Estudos
Silvio Zacharias

Encontro de Bezerra de Menezes

III ENCONTRO COM JESUS
O Cristo Consolador

Encontro
Sonia Gomes
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos

Data: 14 de outubro, das 08:30 as 13:00 hs.
Inscrições a partir de 10 / 09, na livraria.

O EVANGELHO DE CHICO

PENSAMENTO

Estamos certos de que nós; os cristãos de qualquer
procedência, não podemos esquecer a promessa do
Cristo: - “Estarei convosco, até o fim dos séculos. A
violência, o desamor e a inquietude são estágios
humanos, suscitados pelas criaturas humanas, mas a
vitória da paz e do amor entre os homens, pertence a
Jesus, o Cristo de Deus”.

Se tivéssemos de escolher entre conhecimento e
virtude, a última seria sem dúvida a melhor escolha,
pois é mais valiosa. O bom coração, que é fruto da
virtude, é por si só um grande benefício para a
humanidade. O mero conhecimento, não.

( Carlos A. Baccelli - página 88 – item 149 )

(O Caminho da Tranqüilidade - Dalai Lama )
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CANTINHO DO CHICO
CHICO RESPONDE
O mal nunca vencerá o bem?
- O bem sanará o mal, porque este não existe: é o bem, mal interpretado. Muitas vezes aquilo que julgamos como
mal, daqui a dois, quatro, seis anos, é um bem. Um bem cuja extensão não conseguimos avaliar. Portanto, o mal
está muito mais na nossa impaciência, no nosso desequilíbrio quando exigimos determinadas concessões, sem
condições de obtê-las. De modo que o mal é como se fosse o frio. Este existe porque o calor ainda não chegou. Mas
chegando o aquecimento, o frio deixa de existir. Se a treva aparece é porque a luz está demorando, mas quando
acendemos a luz ninguém pensa mais nas trevas. Não creio na existência do mal em substância. Isso é uma ficção.
( Transcrito do livro Chico Xavier – Mandato de Amor, editado pela União Espírita Mineira )
Qual o melhor antídoto contra a falta de confiança em nós mesmos?
- Os amigos da Vida Maior nos ensinam que na prática da humildade, na prestação de serviços aos nossos irmãos
da Humanidade, adquiriremos esse antídoto contra a falta de confiança em nós próprios, de vez que aprenderemos,
na humildade, que o bem verdadeiro, de que possamos ser intérprete, em favor de nossos semelhantes, procede de
Deus e não de nós.
( Entrevista feita pelo jornalista Fernando Worm, publicada no jornal “O Espírita Mineiro”, em 1977. )
Ante as lutas que surgiram ao longo do tempo, algumas vezes chegou a pensar em viver a sua própria vida,
deixando a mediunidade?
- No princípio das tarefas, estranhei a disciplina a que devia submeter-me. Fiquei triste ao imaginar que eu era uma
pessoa rebelde e, nesse estado de quase depressão, certa feita me vi, fora do corpo, observando um burro teimoso
puxando uma carroça que transportava muitos documentos. Notei que o animal, embora trabalhando, fitava com
inveja os companheiros da sua espécie que corriam livremente no pasto, mas viu igualmente que muitos deles
entravam em conflitos, dos quais se retiravam com pisaduras sanguinolentas. O burro começou a refletir que a vida
livre não era tão desejada como supusera, de começo. A viajem da carroça seguia regularmente, quando ele se
reconheceu amparado por diversas pessoas que lhe ofereciam alfafa e água potável. Finda a visão-ensinamento,
coloquei-me na posição do animal e compreendi que, para mim, era muito melhor estar sob freios disciplinares, do
que ser livre no pasto da vida, para escoicear companheiros ou ser por eles escoiceado.
( Anuário Espírita – 1988 )

O CENTRO ESPÍRITA

FRASES DE KARDEC

A disciplina de um Centro Espírita é principalmente
moral e espiritual, abrangendo todos os seus aspectos,
mas tendo por constante e invariável a orientação e a
pureza das intenções. Os que mais contribuem para o
Centro são os que trabalham, freqüentam, estudam e
procuram seguir um roteiro de fidelidade à
Codificação Kardequiana. Muito estardalhaço,
propaganda, agitação só pode prejudicar as atividades
básicas e essenciais do Centro, humanitárias e
espirituais, portanto recatadas e silenciosas. Os
problemas do Centro são de ordem profunda no
campo do espírito.

"Reconhece-se a qualidade dos Espíritos pela sua
linguagem; a dos Espíritos verdadeiramente bons e
superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de
contradições; respira a sabedoria, a benevolência, a
modéstia e a moral mais pura; é concisa e sem
palavras inúteis. Nos Espíritos inferiores, ignorantes,
ou orgulhosos, o vazio das idéias é quase sempre
compensado pela abundância de palavras. Todo
pensamento evidentemente falso, toda máxima
contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda
expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola,
enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou
de arrogância, são sinais incontestáveis de
inferioridade num Espírito."

( Herculano Pires )
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BIOGRAFIA
Caírbar Schutel - O Grande Missionário de Matão SP
( 22/09/1869 – 30/01/1938 )
Considerado em sua época, por muitos, como o espírita Número 1 do país, Cairbar de Souza Schutel foi uma
personalidade autêntica, digna e dinâmica, que tudo fez e ainda faz em benefício da divulgação do Espiritismo, não
somente em solos brasileiros, mas também em outras nações.
Filho de Antero de Souza Schutel e de Rita Tavares Schutel, Cairbar de Souza Schutel nasceu a 22 de setembro de
1869, no município do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. O seu desencarne, segundo narra Leopoldo Machado
no livro Uma Grande Vida , ocorreu no dia 30 de janeiro de 1938, na cidade de Matão, interior paulista.
Ele não foi um bom aluno. Aos 9 anos de idade estava órfão de pai e mãe, mas espírito altivo decidiu não ser
dispendioso a ninguém. Optou em ser prático de farmácia, profissão que o acompanhou até o desencarne.
Nunca me preocupo com a renda que meu trabalho possa produzir. Trabalho sempre preocupado com o dever.
Desde que do trabalho possa advir o suficiente para mim, o resto é secundário , considerou certa vez, Cairbar
Schutel.
Embora carioca de nascimento, atraído pelo interior, trocou a capital do império respectivamente por Piracicaba,
Araraquara e Matão, onde fundou uma farmácia, algo que impressionou e muito os moradores, visto que o lugar
não passava de distrito de Araraquara.
Na condição de um dos seus emancipadores, foi o primeiro prefeito de Matão. Em 1898, o operoso, humanitário e
patriótico cidadão Cairbar de Souza Schutel, empregando todo o largo prestígio político que tinha e comprando
com seus próprios recursos o prédio para a instalação da Câmara, conseguiu, por intermédio de um projeto do
Deputado Francisco de Toledo Malta, a criação do município de Matão.
Era Cairbar Schutel um pregador da Doutrina que se ouvia com prazer, aprendendo e recriando o espírito , discorre
Leopoldo Machado. Não foi espírita de primeira hora, pois que nasceu de família católica, mas como toda alma
iluminada, viveu seu momento de conversão. O médium Calixto Nunes de Oliveira foi quem o iniciou no mundo do
Espiritismo, colocando-o em contato com a Doutrina codificada por Kardec.
Resultado de sua conversão, o Centro Espírita Amantes da Pobreza foi instalado no dia 15/07/1905, em Matão.
Fruto do dinamismo de Cairbar Schutel, em agosto de 1905 o jornal O Clarim nasceu com o objetivo de defender e
propagar os valores conhecidos como liberdade, solidariedade, enfatizados pelo Espiritismo. Anos após, com a
mesma finalidade, no dia 15/02/1925 veio à luz A Revista Internacional de Espiritismo .
Além de farmaceutico, exerceu as profissões de radialista, jornalista e escritor, condição na qual redigiu, por
exemplo, Espiritismo Para Crianças , livros que explica como a Doutrina deve ser ensinada aos petizes.
Maria Elvira da Silva Schutel, popularmente conhecida como Mariquinha , foi a esposa de Cairbar Schutel, um
exemplo de dedicação e amor, que faleceu algum tempo depois do casamento, vitimada por lepra.
Aos 69 anos, depois de levar uma vida voltada exclusivamente ao bem, o missionário desencarnou. O seu enterro
foi uma verdadeira apoteose, tal o enorme acompanhamento. Espíritas e não espíritas de muitas e longínquas
localidades a ele acorreram . Foi o que no dia 12/02/1938 publicou O Clarim . Partia, então o Pai da Pobreza ,
deixando-nos inúmeras lições de trabalho a favor do bem.
(Baseado em artigo de Eduardo Basílio - Revista Espírita de 10/1993 )

NOTÍCIAS ESPÍRITAS
13ª BIENAL DO LIVRO NO RIO

SEMINÁRIO FEB / CEERJ

De 13 a 23 de setembro acontecerá, no Rio de
Janeiro, a 13ª Bienal do Livro. O evento, de
importância literária reconhecida mundialmente, terá
representação de várias editoras, dentre elas a Editora
da Federação Espírita Brasileira com um estande de
230 metros quadrados.
A FEB, em oportunidade, fará 18 lançamentos e
levará 400 títulos.

Dia 22 / 09: - das 9h às 12h30min.
Seminário: “Medicina, Espiritismo e questões BioÉticas.”
Palestrante: Marlene Rossi Severino Nobre
Assuntos: - Bebê de proveta
- Anencéfalos e mal-formações congênitas
- Transplantes de órgãos e tecidos - doadores e
receptores
- Células-tronco e Clonagem
- Aborto e Eutanásia sob a ótica espírita

