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EDITORIAL
Jesus – amoroso educador moral por excelência, afasta-se de todas as instituições religiosas
dos judeus, não se submetendo ao farisaísmo vigente, buscando, através de belíssimas lições,
preparar o homem para um mundo de paz, justiça, concórdia e amor.
O cotidiano dos conflitos humanos é seu foco; na tarefa bendita de resolvê-los, utiliza o sol
meridiano de caridade, da humildade, do perdão e do amor.
A figura de Jesus de Nazaré se reintegra na sua verdadeira condição humana, abrangendo
amorosamente em sua pregação, publicanos e samaritanos, os puros e os impuros, ladrões e
cortesãos, sabedor que era da transitoriedade do mal, e da vocação embrionária da criatura para o
Bem, para a Perfeição.
E os episódios se sucedem, demonstrando que ele enfrentava os problemas do mundo, como
um homem do seu tempo, mas com dimensões espirituais profundas, visando sempre a libertação
do homem dos interesses imediatistas da vida material.
Portanto, sua visão não se limitava à Judéia, mas sua mensagem universalista endereçava-se a
todos os povos, e a todas as regiões da terra.
Jesus mostra a sua grande sabedoria e equilíbrio, diante do episódio da moeda romana, quando
com resposta segura e sensata liquidou a questão o que lhe permitiu a continuidade da obra
redentora.
No caso da mulher adúltera, Jesus fala à consciência de cada um, e com isso bloqueia o fluxo
de loucura e sadismo prestes a explodir.
Zaqueu, no episódio tão conhecido, revela-nos outro ângulo de Jesus diante do mundo. O
mestre hospeda-se na casa do detestado publicano, e Zaqueu comove-se com a honra inesperada
e promete devolver aos pobres metade da fortuna indébita.
Naquele momento, Zaqueu se convertia ao Bem, à dignidade humana.
Muitos outros aspectos de sua pregação poderíamos citar, mas o que fica para todos nós, nas
belíssimas passagens do Evangelho, são roteiros de luz, para que possamos resolver as contendas
humanas, utilizando o perdão, a caridade, a humildade, a compaixão, tal como ele de forma tão
amorosa e profunda nos ensinou.
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 SETEMBRO
SEMANA

HORA

TEMA

EXPOSITOR

QUA

19:30

Grupo de Estudos

4/9/09

SEX

20:00

7/9/09

SEG

20:00

Estudos sobre Mediunidade
Flagelos destruidores.
( L.E. - Questões , 737 a 741)
RECESSO

7/9/09

SEG

20:00

RECESSO

RECESSO

9/9/09

QUA

19:30

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

DIA
2/9/09

11/9/09

SEX

20:00

14/9/09

SEG

20:00

14/9/09

SEG

20:00

16/9/09

QUA

19:30

18/9/09

SEX

20:00

21/9/09

SEG

20:00

21/9/09

SEG

20:00

23/9/09

QUA

19:30

25/9/09

SEX

20:00

28/9/09

SEG

20:00

28/9/09

SEG

20:00

30/9/09

QUA

19:30

Palestra Convite
ENCONTRO BEZERRA DE MENEZES
A caridade material e a caridade moral.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 9 e 10 )
Os superiores e os inferiores.
( E.S.E. - Cap. XVII , item 9 )
Estudos sobre Mediunidade
Assassínio.
( L.E. - Questões , 746 a 751)
A beneficência.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 11 a 16 )
O homem no mundo.]
( E.S.E. - Cap. XVII , item 10 )
Estudos sobre Mediunidade

Edna Paz
RECESSO

Sayumi Hirashima
Niete Pimentel
Dionysio Dias Filho
Grupo de Estudos
Sergio Daemon
Nély Mesquita
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos

Crueldade.
( L.E. - Questões , 752 a 759)
A piedade.
( E.S.E.- Cap.XIII, item 17 )
Cuidar do corpo e do espírito.
( E.S.E. - Cap. XVII , item 11 )

Suely Guimarães

Estudos sobre Mediunidade

Grupo de Estudos

Sarah Sztajnberg

Vera Sá

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
Como sabemos, a depressão é um problema que aflige muitas pessoas nos dias atuais.
Em uma obra espírita recente lemos que a depressão, em qualquer de suas variantes, é
sempre conseqüência da posição de arrogância cultivada pelo ser na aventura de superar
a si mesmo e aos semelhantes. É verdade essa informação?
Sem dúvida, anuímos que não há enfermidades, mas enfermos, isto é: o Espírito é sempre o
incurso no processo de evolução, trazendo as marcas do passado que se lhe manifestam como
enfermidades ou processos outros degenerativos de que necessita para resgatar os
comportamentos equivocados e infelizes. A culpa, consciente ou não, desempenha na
depressão, entre outros fatores endógenos e exógenos, um papel de alta relevância. No entanto,
centrar todas as causas na posição de arrogância do Espírito parece-me algo desproposital.
Esse conceito deve ter as suas raízes na opinião dos estudiosos que afirmam tratar-se a
depressão de um conflito que se deriva da necessidade de impor-se, de dominar, e, não
conseguindo, o indivíduo tomba na armadilha do grave transtorno.

( Extraído de entrevista concedida ao jornal O Imortal, publicada em setembro de 2009. )
VIVER EM PLENITUDE

Há uma realidade, digamos, assombrosa, intuída pelos antigos, hoje demonstrada pela
Doutrina Espírita:
A presença dos espíritos em nossa vida.
Não se situam como meros observadores.
Participam de nossas experiências, tomam partido em nossas querelas, influem em nossas
decisões...
E o fazem pelos condutos do pensamento, convivendo conosco na tela mental, sem que
percebamos que muitas de nossas idéias, desejos e iniciativas têm o seu selo, são filhos de suas
sugestões.
( Richard Simonetti – pág 69 )

UNIÃO, HUMILDADE E CARIDADE

União – é fraternidade.
Humildade – é renúncia.
Caridade – é amor.
Somente com fraternidade legítima é possível reunir corações em derredor do Cristo.
Somente com renúncia vivida no círculo pessoal, conseguimos educar no Evangelho.
Somente com o amor exemplificado, iluminaremos nosso caminho para Deus.
Realizaremos a União pelo esforço próprio no Trabalho.
Alcançaremos a Humildade – através de fervorosa solidariedade.
Edificaremos a Caridade – revelando a luminosa Tolerância.
Sejamos, assim, meus amigos, operosos na fraternidade, uns para com os outros, solidários
na luta e no ideal do bem, tolerantes no serviço que fomos chamados a concretizar.
Emmanuel
( Cartas do Coração – Francisco Cândido Xavier )
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ENCONTROS E DESENCONTROS
A riqueza é um recurso abençoado quando usada com generosidade e desprendimento. Há prodígios que
o dinheiro pode realizar em favor dos carentes de todos os matizes.
A grande dificuldade é que o homem rico tende a enveredar pelos caminhos da ambição, perdendo o
contato com os valores espirituais da existência. Por isso raciocina sempre em termos de lucro, mesmo
quando se disponha a abrir seus cofres para atender o semelhante, como se fosse possível comercializar a
caridade.
( Richard Simonetti – pág 104 )
UMA RAZÃO PARA VIVER
Integre-se nas atividades do Centro Espírita que freqüenta. Quem não se dispõe a participar não
entendeu o Espiritismo.
Não se preocupe com a natureza da tarefa a seu cargo, ainda que lhe pareça insignificante. O trabalho
mais meritório é aquele feito com dedicação e boa vontade.
Encare os compromissos da Seara Espírita com a mesma seriedade que lhe merece o trabalho
profissional. Se este garante a subsistência, nas experiências da vida humana, aqueles sustentam a alegria
de viver.
( Richard Simonetti – pág 128 )

FRASES DE KARDEC
A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade.

CEASA CONVIDA
Venha assistir a peça
“Allan Kardec e o Espiritismo”

Cia Spirito Teatral
Direção: Gilberto Lepenisck
Dia: 05 de outubro
20:00 horas

FORÇA DE ATRAÇÃO
A confiança é uma força atraindo vibrações positivas.
Quem confia mobiliza os mecanismos da Lei, desencadeando
acontecimentos que lhe sejam favoráveis.
Essa sublime força de atração – a confiança – remove do
caminho os mais pesados obstáculos.
Age, com sutileza, no inconsciente dos homens, predispondoos ao auxílio de quem carece.
O coração de quem confia é inesgotável gerador de energias,
encorajando e incentivando ao bem quantos se encontram em seu
raio de ação.
O homem de confiança não se opõe ao movimento de
ascensão que tira a vida do caos.
Mesmo na adversidade, quem confia anula sobre si os efeitos
da dor.
Irmão José

( Vigiai e Orai – Carlos A. Baccelli )

