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SOS Rádio Rio de Janeiro
- Dê a sua contribuição.
Campanha do quilo
- Participe com alimentos
não perecíveis.
Campanha dos remédios
- Traga sua doação com remédios
que estejam com o prazo de
validade atualizado e em boas
condições de serem utilizados.
Informe-se sobre essas e outras
campanhas na secretaria.

VISITE NOSSO SITE

“Em verdade, em verdade digo-te: Ninguém pode ver o
reino de Deus se não nascer de novo.”
A afirmação de Jesus demonstra de maneira bem
evidente o mecanismo da reencarnação como uma realidade,
e esclarece que essa é uma condição inadiável para
atingirmos o Reino dos Céus.
Essa condição acarreta a todos nós um cuidado, e uma
responsabilidade enorme com o nosso corpo, entendendo que
ele serve como instrumento primordial em nossa trajetória
evolutiva.
Evidente que o organismo físico ao qual estaremos
unidos em uma encarnação, limita as nossas capacidades,
como espíritos eternos que somos, e que a perfeita
morfologia deste, facilitará ou não a nossa experiência
carnal.
As possíveis, e muito comuns dificuldades físicas que
enfrentamos em algumas existências, são obstáculos a serem
suplantados, e que, quando bem entendidos, aceitos e
superados com coragem e determinação, servem como
inestimáveis ensinamentos, fortalecendo-nos ainda mais em
busca de um futuro melhor.
O modismo em voga, com o exacerbado culto ao físico,
em nada auxilia na busca de valores verdadeiramente
necessários ao nosso progresso. Foge por completo do real
sentido e importância que ele exerce em nossa caminhada,
fomentando ainda mais mazelas que tanto nos prejudicam na
nossa caminhada; como a vaidade, o orgulho e o egoísmo.
Caminhemos buscando o equilíbrio em todos os
sentidos.
A Fé, a confiança no Pai Amoroso e Bom, e a certeza
que de que não há sofrimento sem que haja infração das Leis
de Deus, fortalece a compreensão na Justiça Divina guiandonos cada vez mais rumo à perfeição; tendo sempre como
exemplo maior os ensinamentos do nosso Mestre Jesus.
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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)

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

IX ENCONTRO ESPÍRITA
SOBRE A VIDA E OBRA DE
BEZERRA DE MENEZES

SEJA SÓCIO DA NOSSA CASA !

TEMA:
O exemplo do Homem do futuro
diante das questões espirituais.
2ª parte

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.

Dia 2 de Outubro
08:30 as 13:00 h

ATELIÊ DO FUXICO
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
CAMPANHA DE INVERNO
Participe doando cobertores, agasalhos e meias.
Esse pequeno gesto de caridade permitirá que irmãos necessitados tenham um inverno mais
quente.
Conheça nossa Casa, visite-nos, faça parte dessa equipe.

SUAS DOAÇÕES SÃO IMPORTANTES, MAS SUAS MÃOS SÃO PRIMORDIAIS!
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA

Dia
2/9
5/9
5/9
7/9
9/9

Semana
SEX
SEG
SEG
QUA
SEX

Hora
20:00
16:00
20:00
19:30
20:00

12/9

SEG

16:00

12/9
14/9

SEG
QUA

20:00
19:30

16/9

SEX

20:00

19/9

SEG

16:00

19/9

SEG

20:00

21/9
23/9
26/9
26/9
28/9
30/9

QUA
SEX
SEG
SEG
QUA
SEX

19:30
20:00
16:00
20:00
19:30
20:00

SETEMBRO
Tema
Prelúdio da volta. ( L.E. - Questões , 330 a 343 )
A melancolia. ( E.S.E.- Cap. V, item 25)
O perdão das ofensas. ( E.S.E.- Cap. X, itens 14 a 17)
RECESSO
União da alma e do corpo. ( L.E. - Questões , 344 a 360 )
Provas voluntárias. O verdadeiro cilício.
( E.S.E.- Cap. V, item 26)
A indulgência. ( E.S.E.- Cap. X, itens 16 a 18)
Estudos sobre Mediunidade
Faculdades morais e intelectuais do homem.
( L.E. - Questões , 361 a 366 )
Dever-se-á pôr termo às provas do próximo?
( E.S.E.- Cap. V, itens 27 e 28)
É permitido repreender, notar as imperf.,divulgar o mal de
outrem? - (E.S.E.- Cap. X, itens 19 a 21)
Estudos sobre Mediunidade
Influência do organismo. ( L.E. - Questões , 367 a 370 )
Sacrifício da própria vida. ( E.S.E.- Cap. V, itens 29 a 31)
PALESTRA CONVITE ENCONTRO BEZERRA DE MENEZES
Estudos sobre Mediunidade
Idiotismo e loucura. ( L.E. - Questões , 371 a 378 )

Expositor
Dionysio Dias Filho
Niete Pimentel
Silvio Zacharias
RECESSO
Alcir Mesquita
Sonia Gomes
Alberto Gomes Bezerra
Grupo de Estudos
Niete Pimentel
Nély Mesquita
Alzenita Santos
Grupo de Estudos
Mauro Oliveira
Suely Guimarães
Sayumi Hirashima
Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg

FAVOR DIVINO
Não te queixes de Deus porque dificuldades te povoem a vida.
Certamente Deus conhece todos os programas de ação que te estruturam a existência.
O parente difícil, a casa em provas, as tarefas árduas, a conquista de simpatia, o
relacionamento espinhoso...
Tudo isso poderia Deus suprimir num momento.
Entretanto, sem os familiares incompreensíveis, não conhecerias o amor; fora dos obstáculos
domésticos, não adquiririas responsabilidade; fugindo aos encargos de sacrifício, não terias
experiência; longe da procura de apoio, não praticarias fraternidade e desertando das lutas de equipe,
acabarias desconhecendo o valor da cooperação.
...Convence-te de que Deus pode sanar qualquer preocupação, mas deixa-nos a cada um a
bênção do trabalho, de modo a que consigamos sair da ingenuidade e da inércia, para sermos, um dia,
colaboradores conscientes da Divina Sabedoria que sustenta a Criação.
Meimei

( Amizade – Francisco Cãndido Xavier)
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REFLEXÃO
“Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer
no momento oportuno.”.
André Luiz
( Agenda Cristã – Francisco Cândido Xavier – pág 95)

SUPORTAR NOSSA CRUZ
A Cruz do Cristo é a do exemplo e do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual, nos domínios da
elevação.
A nossa, porém, será, sobretudo, nós em nós mesmos.
Agüentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas.
Carregar-nos com as imperfeições e dívidas que inadvertidamente acumulamos; entretanto, agradecendo
e abençoando a lixívia de suor e pranto no resgate ou na tribulação com que as extirparemos.
Em muitos episódios difíceis da existência, consideramos demasiadamente amargo o cálice da prova
redentora que se nos destinam, mas, de maneira geral, não é a medição providencial nele contida que nos
aflige e sim a nossa própria debilidade em aceitá-la.
Em numerosas crises do mundo, julgamos excessivamente pesada a carga dos desenganos que nos
fustigam o espírito; no entanto, não é o volume das desilusões educativas que nos são indispensáveis,
aquilo que nos faz vergar os ombros da alma e sim o nosso orgulho ferido a se nos esfoguear por dentro do
coração.
Suportar nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las,
mas iqualmente sem condenar-nos, por isso, diligenciando esgotar em serviço, em paciência, em
serenidade e em abnegação a sucata de sombras que ainda transportamos habitualmente no fundo das
nossas atividades de auto-aprimoramento ou reabilitação.
Chorar, em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos.
Errar ainda vezes muitas, no entanto, retificar-nos, em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas se
fizerem necessárias.
Reconhecer-nos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas e cicatrizes emocionais
da culpa que ainda se nos estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de
cirurgiões divinos, cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos
para o Mundo Melhor.
Suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la e sim acolher-nos imperfeitos como ainda
somos, perante Deus, mas procurando, por todos os meios justos, melhorar-nos e burilar-nos, avançando
sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos de ascensão para a Vida
Eterna.
Emmanuel
( Rumo Certio - Francisco Cândido Xavier – pág 205, 206 e 207 )

PARA A FRENTE
Por mais sofras jamais desanimes.
O problema aparece carregando lição. Surge a crise revelando a verdade.
Provações no caminho somam experiência. Deus sabe o que precisas para ser feliz.
Segue à frente e não temas escorando-te em Deus.
Emmanuel
( Busca e Acharás – Francisco Cândido Xavier - pg 23)

