CEASA
BOLETIM INFORMATIVO - Ano 16, nº 9 - SETEMBRO 2019
EDITORIAL
Nesta Edição:

Atividades desenvolvidas
Programação Doutrinária

02
03

Fidelidade
Guarde Certeza

04
04

Ao iniciar a elaboração deste editorial, confesso que nos
deparamos com a dificuldade de expressar ideias, originais ou
tocantes, capazes de nos conduzir a mais profundas reflexões.
Não há praticamente assunto que os Espíritos superiores, engajados na Terceira Revelação, nos tenham omitido ou deixado de analisar.
Além disto, a construção de um texto, com base nos ensinamentos exemplificados pelo Mestre, requerem não apenas
conhecimento, mas, acima de tudo, compromisso com a aplicação dos mesmos. É aí que nossas culpas atuais e pregressas
costumam atuar, criando barreiras a nos inibirem.

OUÇA

VALORIZE SUA VIDA.
NÃO FUME!!

Entretanto, o esforço de domínio das más tendências e a
aprendizagem de amor ao próximo, indispensáveis à formação
de pessoas de bem, conforme nos prescreve o Espiritismo,
aproximam-nos de Deus. E passamos, então, a merecer o amparo dos guias e protetores, os quais nos vêm suprir as deficiências e limitações. Sem este esforço e auxílio, tanto a palavra
escrita quanto a verbalizada. estão sujeitas a ficarem revestidas de superficialidade e com o sentido incompleto ou mal
formulado.
É importante, também, assinalar o cuidado que devemos
ter com a verbalização irresponsável. Disciplinar a nossa língua constitui tarefa quase sempre desprezada. O verbo mal
colocado é como lâmina a ferir e humilhar. Rotineiramente,
porém, lançamos verdadeiras flechas de ódio, destempero e
calúnia, denotando o quanto estamos distantes dos ensinamentos de Jesus.

VISITE NOSSO SITE
www.ceasa.org.br

Assim, faz-se necessário que, ao nos comunicarmos, estejamos bastante atentos às palavras que emitimos: "Que valores
estamos repassando?" "São compatíveis com a moral do Cristo?"

FACEBOOK
https://www.facebook.com/ceasa.org.br/
Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida
Rua Vitor Meireles, 271 - Riachuelo - Fone: (21) 2281-1358 - Fundado em 18/10/1942
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Dom
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ATIVIDADES DESENVOLVIDA

Observação

10:00 às 21:00
13:00 às 22:00
14:00 às 16:00
15:00 às 18:00
15:00 às 22:30
16:00 às 17:30
19:00 às 20:00
19:00 às 20:00
19:00 às 21:30
20:00 às 21:00
20:00 às 22:00
10:00 às 21:00
10:00 às 21:00
14:00 às 18:00
18:00 às 19:30
19:00 às 21:30
19:30 às 22:00
10:00 às 21:00
10:00 às 14:30
18:00 às 19:00
19:00 às 21:00
17:30 às 19:00
19:30 às 21:00
10:00 às 21:00
10:00 às 14:00
18:00 às 21:30
19:00 às 22:30
19:30 às 21:30
20:00 às 22:00
09:00 às 12:00
09:00 às 12:00

Coleta de óleo de cozinha
Bazar Brechic
Escolinha de Apoio - 2ª/6ª Série
Psicólogo - Dr Júlio
Cantina
Sessão Pública – Palestra e Passes
Atendimento Fraterno
Reumatologista - Dra Alessandra
Secretaria, Biblioteca e Livraria
Evangelização infantil
Sessão Pública – Palestra e Passes
Coleta de óleo de cozinha
Coleta de óleo de cozinha
Fuxico - Artesanato/Costura
Bazar Brechic
Cantina
Estudos e Exercício da Mediunidade
Coleta de Óleo de Cozinha
Bazar Social
Oficina da Mente
Cantina
Evangelização Infantil
Estudo sistematizado da Doutrina Espírita
Coleta de Óleo de Cozinha
Cardiologista - Dr Paulo Cesar
Bazar Brechic
Cantina
Secretaria, Biblioteca e Livraria
Sessão pública – Palestra e passes
Visitas Fraternas
Ronda do Pão

----------(Matemática/Português)
------------------------------filhos dos frequentadores
----------------------------------------Pessoas Carentes da Comunidade
Idosos
-----Crianças Carentes da Comunidade
Adultos
-----1ª sexta-feira do mês
--------------------Último Sábado do mês
Último Domingo do mês

ENCONTRO ESPÍRITA SOBRE JESUS
TEMA:
“Bem Aventurados os Aflitos”
Data: 6 de outubro
Horário: 08:30 as 13:00 h (com intervalo de lanche)
Inscrição e apostila = R$ 10,00

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.
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA
AGOSTO
DIA

SEM

HORA

2/9/19

SEG

16:00

2/9/19
4/9/19

SEG
QUA

20:00
19:30

6/9/19

SEX

20:00

9/9/19

SEG

16:00

9/9/19

SEG

20:00

11/9/19
13/9/19
16/9/19
16/9/19
18/9/19
20/9/19

QUA
SEX
SEG
SEG
QUA
SEX

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

23/9/19

SEG

16:00

23/9/19

SEG

20:00

25/9/19
27/9/19

QUA
SEX

19:30
20:00

30/9/19

SEG

16:00

30/9/19

SEG

20:00

TEMA

EXPOSITOR

Há muitas moradas na casa de meu pai.
( E.S.E.- Cap. III, itens 1 e 2 )
Palestra Convite Enc.Bezerra
Estudos sobre Mediunidade
Espirito e matéria .Propriedade da matéria.
( L.E. - Questões , 21 a 34 )
Diferentes categorias de mundos habitados.
( E.S.E.- Cap. III, itens 3 a 5 )
Diferentes categorias de mundos habitados.
( E.S.E.- Cap. III, itens 3 a 5 )
Estudos sobre Mediunidade
Espaço universal. ( L.E. - Questões , 35 e 36 )
Destinação da terra. ( E.S.E.- Cap. III, itens 6 e 7 )
Destinação da terra. ( E.S.E.- Cap. III, itens 6 e 7 )
Estudos sobre Mediunidade
Pinga Fogo
Mundos inferiores e mundos superiores.
( E.S.E.- Cap. III, itens 8 a 19 )
Mundos inferiores e mundos superiores.
( E.S.E.- Cap. III, itens 8 a 19 )
Estudos sobre Mediunidade
Formação dos seres vivos. ( L.E. - Questões , 43 a 49 )
Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de
novo. ( E.S.E.- Cap. IV, itens 1 a 17)
Palestra Convite para o Encontro Espírita sobre Jesus

Niete Pimentel
Sayumi Hirashima
Grupo de Estudos
Edna Paz
Suely Guimarães
Marcos Juwer
Grupo de Estudos
Jorge Simas
Alberto Bezerra
Mauro Oliveira
Grupo de Estudos
Dionysio e Alcir
Nély Mesquita
Silvia Almeida

Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg
Luciana Rocha
Edna paz

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
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FIDELIDADE
Sem dúvida, não nos pede o Senhor votos reluzentes na boca, nem promessas brilhantes.
Jesus não necessita nem mesmo das nossas das afirmações labiais de fé, nem tampouco de manifestações adorativas.
Conta, sim, com a nossa fidelidade, sejam quais forem as circunstâncias.
Se o dia resplende o céu azul, tenhamos a coragem de romper com todas as sugestões de
conforto próprio, avançando à frente...
Se a tempestade relampeia no teto do mundo, cultivemos bastante abnegado para sofrer o
granizo e o vento, demandando o horizonte que nos cabe atingir.
De todos os lados, invariavelmente, chegarão apelos que nos convidam a deserção. Elogios e injúrias, pedrada e incenso aparecerão, decerto, como procurando entorpecer-nos a consciência, no entanto, a cavaleiro de uns e outros, é imperioso recordar o divino Mestre, na pessoa do próximo, e buscá-lo sem pausa, através do bem incessante. Somos poucos; no entanto,
com Ele no coração, teremos o suficiente para executar obrigações com que fomos honrados.
Saibamos conservar a fidelidade, como quem alça ininterruptamente a luz nas trevas, pois
que, em muitos lances da vida, precisamos muito mais de lealdade no espírito que de pão para o
corpo.
Para que semelhante vitória nos coroe o caminho, tanta vez solitário e espinhoso, o segredo é suportar, e o lema é servir.
Batuira
(Ideias e ilustrações - Francisco Cândido Xavier)
Ê

GUARDE CERTEZA
O ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar-se em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório.
A palavra precipitada e ferina, antes de ferir o ouvido alheio, entenebrece os processos
mentais do seu autor, com a sombra da invigilância.
A queixa, embora aparentemente justa, antes de parasitar o equilíbrio do próximo, vicia as
intenções mais íntimas do seu portador.
A opinião estagnada e orgulhosa, antes de acabrunhar o interlocutor, cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento de quem a manifesta.
O hábito lamentável, superficialmente comum, antes de sugerir a trilha da frustração ao
vizinho, aprisiona quem o cultiva em malhas invisíveis de lodo e sombra.
A repetição deliberada de um erro, antes de dilapidar a reputação do delinqüente, intoxica
-lhe a vontade e solapa-lhe a segurança.
A grande ação delituosa, antes de exteriorizar-se para o conhecimento de todos,
é precedida por pequenas ações infelizes, ocultas nos propósitos escusos daquele que a perpetra.
O desculpismo improcedente, antes de ser vã tentativa de iludir os outros, constitui a realização efetiva da ilusão naquele que o promove.
Antes de agirmos, mentalizemos a ação.
Antes de atuarmos na vida exterior, atuemos em nossa vida profunda.
Antes de sermos bons ou maus para todos, somos bons ou maus para nós mesmos.
Guarde certeza dessas realidades.
Antes de colher o sorriso da felicidade que esperamos através dos outros, é preciso vivermos o bem desinteressado e puro que fará felizes aqueles que nos farão felizes por nossa vez.
André Luiz
( Estude e Viva- Francisco Cândido Xavier)

