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EDITORIAL
Dentro do campo da Medicina Psicossomática, muitos estudos corroboram a
idéia de que o desenvolvimento da compaixão e do altruísmo, tem um impacto
positivo sobre nossa saúde física e emocional. Os pesquisadores concluem sempre,
que a dedicação regular ao trabalho voluntário, em interação com os nossos
semelhantes, efetuado com calor humano e compaixão, aumenta tremendamente a
expectativa de vida e provavelmente também, a vitalidade em geral.
Estudos revelaram que estender a mão para ajudar os outros, pode induzir a um
sentimento de paz e felicidade, e a uma grande tranqüilidade mental, espiritual;
afugentando as tendências depressivas. Mais ainda; essa “tranqüilidade dos que
ajudam” está associada ao alívio de uma variedade de transtornos relacionados ao
estresse.
“Faz bem fazer o Bem”; é perfeitamente compreensível, quando sabemos que o
Bem, a Caridade, representa um grande exercício espiritual para a alma,
mobilizando suas forças mais profundas. Quem não pratica o Bem, não possui
retaguarda espiritual.
A recomendação, incessante por parte dos Espíritos, para que abracemos com
perseverança a prática da Caridade, não se trata de uma mera indicação ética, mas o
sentido mais profundo de nossa evolução moral, de nossa vitória na programação
reencarnatória.
Reafirmando essa orientação, nos diz o querido Chico Xavier: “ Na caridade eu
sempre encontrei mais conforto para mim mesmo, do que o possível conforto que
pudesse ter proporcionado a alguém. O Espiritismo sem a caridade viva e atuante,
por parte dos companheiros de ideal, seria um corpo filosófico de bela expressão, no
entanto, destituído de vitalidade e completamente vazio de espírito...”
Reflitamos sobre esses maravilhosos conceitos.
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 SETEMBRO

DIA

SEMANA HORA

1/9/08

SEG

16:00

1/9/08

SEG

20:00

3/9/08

QUA

19:30

5/9/08

SEX

20:00

8/9/08

SEG

16:00

8/9/08

SEG

10/9/08

TEMA
Bem e mal sofrer.
( E.S.E.- Cap. V, item 18 )
A cólera.
( E.S.E.- Cap. IX, itens 9 a 10)

EXPOSITOR
Niete Pimentel
Alberto Gomes
Bezerra

Estudos sobre Mediunidade
Comemoração dos mortos . Funerais .
( L.E. - Questões , 320 a 329 )
O mal e o remédio.
( E.S.E.- Cap. V, item 19 )

Grupo de Estudos

20:00

Palestra convite para o Encontro de Bezerra de Menezes

Sayumi Hirashima

QUA

19:30

Grupo de Estudos

12/9/08

SEX

20:00

14/9/08

DOM

08:00

Estudos sobre Mediunidade
Prelúdio da volta.
( L.E. - Questões , 330 a 343 )
Encontro de Bezerra de Menezes

15/9/08

SEG

16:00

A felicidade não é deste mundo.
( E.S.E.- Cap. V, item 20 )

15/9/08

SEG

20:00

Reconciliação com os adversários.
( E.S.E.- Cap. X, itens 5 e 6)

17/9/08

QUA

19:30

19/9/08

SEX

20:00

22/9/08

SEG

16:00

22/9/08

SEG

20:00

24/9/08

QUA

19:30

26/9/08

SEX

20:00

29/9/08

SEG

16:00

29/9/08

SEG

20:00

Estudos sobre Mediunidade
União da alma e do corpo.
( L.E. - Questões , 344 a 360 )
Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras.
( E.S.E.- Cap. V, itens 21 e 22)
O sacrifício mais agradável a Deus.
( E.S.E.- Cap. X, itens 7 e 8)
Estudos sobre Mediunidade
Faculdades morais e intelectuais do homem.
( L.E. - Questões , 361 a 366 )
Os tormentos voluntários.
( E.S.E.- Cap. V, item 23)
O argueiro e a trave no olho.
( E.S.E.- Cap. X, itens 9 e 10)

Antonio Caetano
Edna Paz

Dionysio Dias
Equipe de Estudos
Sonia Gomes
Gisele M. Mesquita
Grupo de Estudos
Segio Daemon
Ediza Bastos
Deuza Nogueira
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg
Suely Guimarães
Accioly Lopes

FRASES DE KARDEC
A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem
e o mal.

PENSAMENTO

O trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma – mais para os males da alma.
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CANTINHO DO CHICO
CHICO RESPONDE
O povo hoje tem uma certa incredulidade diante das definições tradicionais do céu e
inferno. Na sua visão, como eles seriam?
- Dentro da visão espírita-cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós
mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o
purgatório e o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso que é o princípio do
inferno.
Como encaramos a criança dentro do Espiritismo Cristão?
- Cada criança que surge é nosso companheiro de luta, na mesma experiência e no mesmo
plano, enquanto encarnados, cabendo-nos a obrigação de oferecermos a ela condições
melhores que aquelas em que fomos recebidos, a fim de que se constitua nosso continuador
sobre a Terra melhor, a que retornaremos mais tarde.
( Transcrito do Livro “Chico Xavier – Mandato de Amor )

EVANGELHO DE CHICO
Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, do jeito que estivermos, por fora e por
dentro de nós mesmos, Jesus nos aceitará na condição de seus cooperadores na obra do
Evangelho.
( Carlos A. Baccelli – pág 123 )

CARIDADE

Use o tostão que sobra
E que em nada te aproveita,
Dar sempre é exemplificar
A caridade perfeita!
Caridade é, muitas vezes,
Fazer-se sempre o menor,
Está na luz da Humildade
A caridade melhor.

Caridade é perdoar
Caridade
é perdoar
A quem
te causa uma dor
A quem
causa uma
dor
É te
converter
todo
o espinho
É converter
o espinho
Numatodo
braçada
de flor.
Numa braçada de flor.
Caridade, enfim, na Terra
Caridade,
enfim,a na
Terra
É buscar
perfeição,
É buscar
a perfeição,
A perfeição
de si mesmo
A perfeição
de si mesmo
No templo
do coração.
No templo do coração.
Casimiro Cunha
Casimiro Cunha

( Transcrito do Livro “Chico Xavier – Mandato de Amor )
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OPINIÃO DE ARNALDO ROCHA SOBRE ALLAN
“Foi o maior sábio deste milênio, (...) Educador por excelência, fiel escudeiro da
verdade, lâmpada acesa para a transformação do mundo. Apagou-se para que a voz dos
Espíritos se fizesse. Inatacável. Allan Kardec é a chave para acessarmos a porta, que é
Jesus.”
( Chico, Diálogos e Recordações – Carlos Alberto Braga Costa )

CORAGEM
O Cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado, é
uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho, e o Senhor, longe de solicitar
ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a
remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a
sementeira renovadora do Grande Amanhã.
Emmanuel
( Francisco Cândido Xavier )

EVANGELHO SEMPRE
Os obreiros do Senhor
Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a
transformação da Humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo
do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias de
trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam
dito a seus irmãos: "Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que
o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra", porquanto o Senhor lhes dirá:
"Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio
aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano
para a obra!" Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem
retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no
turbilhão! Clamarão: "Graça! graça!" O Senhor, porém, lhes dirá: "Como
implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos
negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes?
Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da Terra e
na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a
quisestes. Nada mais vos cabe pedir; as recompensas celestes são para os que não
tenham buscado as recompensas da Terra."
Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já
marcou com o dedo aqueles cujo devotamente é apenas aparente, a fim de que
não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante
de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da
regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: "Os primeiros serão
os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus." — (O Espírito de
Verdade - Paris, 1862 - Capítulo XX do Evangelho Segundo Espiritismo)

