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SOS Rádio Rio de Janeiro
- Dê a sua contribuição.

Campanha do quilo
- participe com alimentos
não perecíveis.
Visita Fraterna
- Traga sua doação aos irmãos
da terceira idade.

Informe-se sobre essas e outras
campanhas na secretaria.

VISITE NOSSO SITE
www.ceasa.org.br

Assim como o duplo etéreo de nossos corpos (corpo
energético do ser humano, imediatamente mais sutil que o
corpo físico), pode ser rompido pelos vícios, pelas toxinas
mentais e emotivas, a delicada camada de ozônio que
envolve a atmosfera física do planeta Terra, está sendo
seriamente afetada, pelas atitudes imprudentes e predatórias
do Homem.
Inclua-se nesse processo de devastação, as radiações
nucleares dos testes atômicos, toda sorte de poluição
projetada em todas as partes do mundo, criando uma carga
tóxica que tem rompido as defesas naturais do planeta.
O resultado de tudo isso, pode se observar nas diferentes
enfermidades que tem aparecido em nossa civilização e nos
grandes desequilíbrios climáticos, sociais e psíquicos com os
quais estamos convivendo nesse século.
É preciso salvar a Casa que nos abriga
reencarnatoriamente, desenvolvendo um processo de
conscientização que nos leva a pensar e compreender os
mecanismos da Vida, da Natureza.
É o que faz a Doutrina Espírita com o enunciado das
Leis Divinas, induzindo-nos ao conhecimento de nossas
responsabilidades no trânsito pelos domínios da Natureza.
Lutemos por higienizar nossa atmosfera fluídica, através
dos ideais maiores de amor, de conquistas morais, de atenção
e respeito a todas as formas de vida. E assim, estaríamos
ajudando de forma efetiva a ação saneadora de nosso
Planeta, ação essa, que não é somente física, mas moral e
psíquica.
Busquemos alcançar com o Mestre Jesus uma motivação
espiritual, a fim de que a luz de seus princípios eternos faça
morada em todos os corações propiciando-nos a vitória na
educação da Era de Regeneração.
Gesilda Gomes Valente
Presidente

Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida
Rua Vitor Meireles, 271 - Riachuelo - Fone: (21) 2281-1358 - Fundado em 18/10/1942

Pg 02

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)

Dia
Hora
Qua 19:30h
Qui 17:30h
Qui 19:30h
Sex
10h
Sex
20h
Sáb 9:30h
Sáb
16h

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Desobsessão e Educação Mediúnica
Evangelização Infantil
Estudo Sistematizado - Adultos
Cardiologista (1ª sexta do mês)
Sessão Pública – Palestra e Passes
Informática (a partir 12 anos)
Grupo Estudo da Juventude do CEASA

SE NÃO CONSEGUES

Mocidades Espíritas se reúnem no Rio em setembro

VII EAME - Encontro pela Amizade entre as
Mocidades Espíritas, será realizado no dia 19
de setembro, das 13h às 18h, no Centro Espírita
Cristófilos, trazendo, desta vez, o tema "Morri.
E agora? Vida após a morte."
Inscrições: R$ 7,00
Endereço: Rua Martins Ferreira, 57, Humaitá,
Rio de Janeiro, RJ.

Se não consegues libertar-te, de imediato, deste ou
daquele problema que te acabrunha, procura
administrá-lo.
Que as tuas dificuldades íntimas não sejam
embaraço para os outros.
Que as tuas mazelas pessoais não comprometam a
felicidade de ninguém.
Que as tuas lutas por melhorar não afetem a vid dos
teus semelhantes.
Não sejas condescendente em excesso com os teus
erros!
Não toleres em demasia as tuas constantes
reincidências no mal.
Administra os teus conflitos psicológicos, pugnando
por tua independência, em tuas inclinações infelizes.
Corrige-te a cada dia e, de tuas pequeninas vitórias
no cotidiano, alcançarás o triunfo definitivo.

Outras informações: (21) 8114-1262, (21) 91577407 ou (21) 9251-1777

Irmão José
( Vigiai e Orai – Carlos A. Bacelli )

UMA RAZÃO PARA VIVER
- Estude regularmente os ensinamentos de Jesus.
Nenhum princípio pode ser integralmente vivenciado se não for plenamente compreendido.
- Realize exercícios diários de prática cristã. Perdão, tolerância, fé, compaixão, caridade, bondade,
paciência, esperança, são “músculos do Espírito” que, se convenientemente desenvolvidos, sustentam em nós a paz e
o equilíbrio.
- Nas situações difíceis, nas contrariedades, nos problemas e tentações da jornada humana, habitue-se a perguntar
para si mesmo: “O que faria Jesus em meu lugar?” Se tentarmos o que ele faria sempre faremos o melhor.

( Richard Simonetti – pg 136 )
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
SETEMBRO
Dia

Semana

Hora

3

SEX

20:00

6

SEG

16:00

6

SEG

20:00

10

SEX

20:00

12

DOM

09:00

13

SEG

16:00

13
17

SEG
SEX

20:00
20:00

20

SEG

16:00

20
24

SEG
SEX

20:00
20:00

27

SEG

16:00

27

SEG

20:00

Dia

Semana

Hora

1

SEX

20:00

4

SEG

16:00

4

SEG

20:00

8

SEX

20:00

11

SEG

16:00

11

SEG

20:00

15

SEX

20:00

17

DOM

09:00

18

SEG

16:00

18

SEG

20:00

22

SEX

20:00

25

SEG

16:00

25

SEG

20:00

29

SEX

20:00

Tema
Ressureição da carne.
( L.E. - Questões , 1010 e 1011 )
Tema Livre
Palestra Convite
Encontro Bezerra de Menezes
Paraíso ,inferno e purgatório .
( L.E. - Questões , 1012 a 1019 )
Encontro de Bezerra de Menezes
Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos .
( E.S.E.- Cap. XXIII, itens 7 e 8 )
O ponto de vista. ( E.S.E.- Cap. II, item 5 a 7 )
Conclusão do Livro dos Espíritos .
Não vim trazer a paz, mas, a divisão.
( E.S.E.- Cap. XXIII, itens 9 a 18 )
Uma realeza terrestre. ( E.S.E.- Cap. II, item 8 )
Introdução do Livro dos Espíritos .
Candeia sob o alqueire . Porque fala Jesus por
parábolas . ( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 1 a 7 )
Há muitas moradas na casa de meu pai.
( E.S.E.- Cap. III, itens 1 e 2 )

Expositor
Dionysio Dias Filho
Edna Paz
Sayumi Yrashima
Rafael Pinto
CEASA
Nély Mesquita
Aberto Bezerra
Silvio Zacharias
Sonia Gomes
Nilceia Rosa
Sarah Sztajnberg
Suely Guimarães
Gilberto Lepenisck

OUTUBRO
Tema
Deus , o infinito e as provas da existência Dele.
( L.E. - Questões , 1 a 13 )
Não vades ter com os gentios .
( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 8 a 10 )
Diferentes categorias de mundos habitados.
( E.S.E.- Cap. III, itens 3 a 5 )
Panteísmo . ( L.E. - Questões , 14 a 16 )
Não são os que gozam de saúde que precisam de
médico. ( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 11 e 12 )
Palestra Convite - Encontro com Jesus
Conhecimento do princípio das coisas .
( L.E. - Questões , 17 a 20 )
Encontro com Jesus
Coragem da fé .
( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 13 a 16 )
Mundos inferiores e mundos superiores.
( E.S.E.- Cap. III, itens 8 a 19 )
Espirito e matéria .Propriedade da matéria.
( L.E. - Questões , 21 a 34 )
Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perde-laá. ( E.S.E.- Cap. XXIV, itens 17 a 19 )
Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de
novo. ( E.S.E.- Cap. IV, itens 1 a 17)
Espaço universal. ( L.E. - Questões , 35 e 36 )

Expositor
Dionysio Dias Filho
Sonia Gomes
Alberto Gomes Bezerra
Mauro Oliveira
Niete Pimentel
Edna Paz
Alcir Mesquita
CEASA
Nély Mesquita
Gisele Mesquita
Gilberto Mesquita
Suely Guimarães
Iris Costa
Sarah Sztajnberg
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EM BOA LÓGICA
Quem alimenta o ódio, atira fogo ao
próprio coração.
Quem sustenta o vício, encarcera-se nele.
Quem cultiva a ociosidade, faz neve em
torno de si.
Quem se encoleriza é inquisidor da própria
alma.
Quem estima a censura, lança pedras sobre si
mesmo.
Quem provoca situações difíceis, aumenta
os obstáculos em que se encontra.
Quem se precipita no julgar, é sempre
analisado à pressa.
Quem se especializa na identificação do
mal, dificilmente verá o bem.
Quem não deseja suportar, é incapaz de
servir.
Quem vive colecionando lamentações,
caminhará sob a chuva de lágrimas.
André Luiz

ESPIRITISMO, UMA NOVA ERA
A oração, dizem os mentores espirituais, deve ser
algo tão natural, tão instintivo em nossa vida, com a
respiração.
Devemos lembrar de Deus em todas as horas de
nossos dias, para que sintamos sua presença em todos
os dias de nossa vida.
Principalmente na hora de dormir é importante
pensar em Deus, pedindo sua proteção para um sono
reparador e um despertar tranqüilo.
Estaremos então, preparados para o novo dia, como
está na singela oração de Robert Louis Stevenson,
famoso escritor americanos:
Senhor.
Quando o dia voltar,
Fazei que eu desperte
Trazendo no rosto e no coração
A alegria das alvoradas,
Disposto a trabalho,
Feliz se a felicidade for o meu quinhão,
Resignado e corajoso,
Se me couber, nesse dia,
Uma parcela de sofrimento.

( Agenda Cristã, Chico Xavier )
( Richard Simonetti )
COMPANHEIRO
Diante dos berços de provação, abracemos os
companheiros complexos que nos batem às portas da
alma, solicitando apoio e compreensão.
Esses irmãos que ressurgem, mostrando empeços e
dificuldades na vida orgânica, não são candidatos à
eutanásia, nem rebentos da árvore humana, que
devem ser erradicados da estrutura doméstica.
São amigos que te pedem amparo e tratamento
adequado na farmácia do tempo e que contraem
contigo abençoadas dívidas de amor que,
futuramente, saberão resgatar.

Emmanuel

