
DIANTE DO PRÓXIMO  
                                                                                                                                            

O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina 
sugestão de amor no caminho da vida.  

No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes.  
No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro.  
Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada e o 

mesmo clima.  
Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da soli-

dariedade comum.  
Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado 

ou oculto ou, ainda, o associado de ideais que se expressam por nossos instrutores.  
Em toda parte, encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar.  
Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor. 
Os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e 

sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância.  
Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola de rei e uma espa-

da de tirano.  
Se chamares o fidalgo, encontrarás um servidor...  
Se procurares o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente....  
Por isso mesmo, reafirmou Jesus o velho ensinamento da Lei – “ama o próximo, como a ti 

mesmo...”.  
                      Emmanuel  

(Taça de Luz- Francisco Cândido Xavier) 

 
 
 

Ê  

 
PRESENÇÃ DE LUZ 

 
 

Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou 
do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. 

Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão 
ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, 
colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos.  

Se cultivares amor na execução do dever que a Divina Providência te atribui, nunca experi-
mentarás cansaço ou desengano, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser 
útil.  

Se aplicares amor nos recursos verbais que a Eterna Sabedoria te confere, nunca te compli-
carás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção, 
naquilo em que te expresses. 

Se espalhares amor no lugar em que as Leis da Vida te situam nunca te observarás na condi-
ção de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, ga-
rantindo a harmonia e a tranqüilidade onde estejas. 

Se conservares o amor no coração, - obra divina do Universo – nunca te perderás na som-
bra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz.  

 
                     Emmanuel  

 
( Coragem - Francisco Cândido Xavier) 
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     A humanidade terrena debate-se perplexa e horrorizada 
ante a ameaça dos profundos desequilíbrios ambientais, com-
prometendo a estabilidade e a futura sobrevivência do Planeta 
Terra. 

     Lamentavelmente, isso tem acontecido pela ação predatória 
do homem: o ser inteligente que detém a capacidade de pen-
sar, compreender, e agir sobre os mecanismos da vida. 

     A camada de ozônio que envolve a Terra, com suas vibra-
ções multidimensionais, está sendo seriamente afetada pelas 
radiações nucleares dos testes atômicos, pelas poluições e 
devastações da superfície da terra e, também, pela carga ecto-
plasmática formada por toxinas psíquicas de entidades desen-
carnadas em meio às guerras patriadas, e à violência que cam-
peia em nosso planeta. 

     Tudo isso vem provocando o surgimento de moléstias de 
todas as espécies, recrudescimento de várias formas de câncer, 
desequilíbrios climáticos, sociais e psíquicos. 

     A melhoria desses quadros obscuros e ameaçadores só se 
dará através da construção de sociedades cristianizadas, com o 
homem respeitando a vida em seus delicados mecanismos, 
amando o semelhante, engrandecendo sua consciência através 
do amor, da compaixão e da caridade. Segundo esse caminho 
luminoso, ninguém há de sobrepor seus interesses egoísticos 
às leis harmoniosas que regem a Natureza, aliando devastação 
à crueldade. 

     Lutemos pela integridade da Terra, sendo parcelas vivas de 
cooperação em sua promoção a um Mundo Regenerado, edifi-
cando sob inspiração dos princípios redentores do Cristo, nos-
so governador espiritual. 

                                                                                                                             
Gesilda Gomes Valente          
     VICE-PRESIDENTE 

VALORIZE SUA VIDA. 
NÃO FUME!! 

 

https://www.radioriodejaneiro.am.br/
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA 
OUTUBRO 

CAMPANHAS HORA DIA DA SEMANA OBSERVAÇÃO 

Campanha do Quilo  09:00 às 12:00 Último Domingo do Mês Famílias carentes  
da Comunidade 

Campanha de Doação mensal  09:00 às 12:00 Última Quarta do Mês Pessoas Carentes 
da Comunidade 

Campanha de Material Escolar  Coleta do Material 
Manhã/Tarde/Noite Segunda, quarta e sexta-feira 

Entrega do Material 
na segunda semana 

de Março 

Doação de Remédios 09:00 às 11:00 Último Domingo do Mês Pessoas Carentes  
da Comunidade 

Campanha de kit higiene Coleta do Material 
Manhã/Tarde/Noite 

Entrega do Material no dia 11 
Março  das 14:00 as 16:00 hs 

Crianças Carentes da 
Comunidade 

Campanha do Cobertor Coleta do Material 
Manhã/Tarde/Noite 

 
Entrega do Material no  

Domingo dia 30 de junho. 
 

Moradores de rua  
da Cidade do  
Rio de Janeiro 

Campanha de Natal 

Entregas das fichas 
a partir da  

 1ª  segunda-feira 
de outubro, pela 

manhã/Tarde/Noite 

Entrega do Kit  
no dia 15 Dezembro  
das 09:00 as 16:00hs 

Crianças Carentes da 
Comunidade 

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA  

 

5ª feira – 19:30 às 21:00 hs   

O Que é o Espiritismo? 
O Livro dos Espíritos. 
O Livro dos Médiuns. 
O Evangelho Segundo o Espiritismo. 
A História do Espiritismo - duração 4 meses - início na 1ª semana de agosto. 

SEJA SÓCIO DA NOSSA CASA!  

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, envie um e-mail para financeiro@ceasa.org.br , fornencendo o seu 
nome e  telefone de contato. 

- duração de 10 meses - inicio na 2ª semana de fevereiro. 

- duração de 5 meses - inicio na 2ª semana de fevereiro. 

DIA SEM HORA TEMA EXPOSITOR 

2/10/19 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
4/10/19 SEX 20:00 Povoamento da terra, diversidade das raças humanas.       

( L.E. - Questões , 50 a 54 ) Silvio Zacharias 
6/10/19 DOM 08:00 ENCONTRO DE JESUS Edna Paz 
7/10/19 SEG 16:00 A reencarnação fortalece os laços de família               

( E.S.E.- Cap. IV, itens 18 a 23 ) Suely Guimarães 

7/10/19 SEG 20:00 A reencarnação fortalece os laços de família.              
( E.S.E.- Cap. IV, itens 18 a 23 ) Silvio Braga 

9/10/19 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
11/10/19 SEX 20:00 Pluralidade dos mundos.  (L.E. - Questões 55 a 59 ) Edna Paz 
14/10/19 SEG 16:00 Limites e necessidade da encarnação.                                           

( E.S.E.- Cap. IV, itens 24 a 26 ) Sonia Gomes 

14/10/19 SEG 20:00 Limites e necessidade da encarnação.                                           
( E.S.E.- Cap. IV, itens 24 a 26 ) Sergio Daemon 

16/10/19 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
18/10/19 SEX 20:00 Pinga Fogo Dionysio / Alcir 
21/10/19 SEG 16:00 Bem-aventurados os aflitos. ( E.S.E.- Cap. V, itens 1 a 5 ) Niete Pimentel 
21/10/19 SEG 20:00 Bem-aventurados os aflitos. ( E.S.E.- Cap. V, itens 1 a 5 ) Mauro Oliveira 
23/10/19 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
25/10/19 SEX 20:00 A vida e a morte. ( L.E. - Questões , 68 a 75 ) Sarah Sztajnberg 
28/10/19 SEG 16:00 Causas anteriores das aflições.                                   

( E.S.E.- Cap. V, itens 6 a 10 ) Aleuda Gorfin 
28/10/19 SEG 20:00 Tema Livre Gesilda Valente 
30/10/19 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 

Dia Hora ATIVIDADES DESENVOLVIDA Observação 

2ªf  

10:00 às 21:00 Coleta de óleo de cozinha - - - - - - 
13:00 às 22:00 Bazar Brechic - - - - - - 
14:00 às 16:00 Escolinha de Apoio - 2ª/6ª Série (Matemática/Português) 
15:00 às 18:00 Psicólogo - Dr Júlio  - - - - - - 
15:00 às 22:30 Cantina - - - - - - 
16:00 às 17:30 Sessão Pública – Palestra e Passes - - - - - - 
19:00 às 20:00 Atendimento Fraterno - - - - - - 
19:00 às 20:00 Reumatologista - Dra Alessandra  - - - - - - 
19:00 às 21:30 Secretaria, Biblioteca e Livraria - - - - - - 
20:00 às 21:00 Evangelização infantil filhos dos frequentadores 
20:00 às 22:00 Sessão Pública – Palestra e Passes - - - - - - 

3ªf  10:00 às 21:00 Coleta de óleo de cozinha - - - - - - 

4ªf 

10:00 às 21:00 Coleta de óleo de cozinha - - - - - - 
14:00 às 18:00 Fuxico - Artesanato/Costura - - - - - - 
18:00 às 19:30 Bazar Brechic - - - - - - 
19:00 às 21:30 Cantina - - - - - - 
19:30 às 22:00 Estudos e Exercício da Mediunidade - - - - - - 

5ªf 

10:00 às 21:00 Coleta de Óleo de Cozinha - - - - - - 
10:00 às 14:30 Bazar Social Pessoas Carentes da Comunidade 
18:00 às 19:00 Oficina da Mente Idosos 
19:00 às 21:00 Cantina - - - - - - 
17:30 às 19:00 Evangelização Infantil  Crianças Carentes da Comunidade 
19:30 às 21:00 Estudo sistematizado da Doutrina Espírita  Adultos 

6ªf 

10:00 às 21:00 Coleta de Óleo de Cozinha - - - - - - 
10:00 às 14:00 Cardiologista -  Dr Paulo Cesar  1ª sexta-feira do mês 
18:00 às 21:30 Bazar Brechic - - - - - - 
19:00 às 22:30 Cantina - - - - - - 
19:30 às 21:30 Secretaria, Biblioteca e Livraria - - - - - - 
20:00 às 22:00 Sessão pública – Palestra e passes - - - - - - 

Sab 09:00 às 12:00 Visitas Fraternas Último Sábado do mês 
Dom 09:00 às 12:00 Ronda do Pão Último Domingo do mês 
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