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EDITORIAL 

 
O Espiritismo nos esclarece dentro de uma visão clara e 

objetiva, o sentido do termo "salvação ".           

Tradicionalmente ela nos remete à ideia de que há almas 
que em sua caminhada, se perdem irremissivelmente, contrari-
ando os atributos de um Deus infinitamente bom e misericor-
dioso.  

Dentro dessa lúcida visão, veremos que o Criador há sem-
pre de conceder infinitas oportunidades de recuperação àque-
les que se transviaram afastando-se dos caminhos do Bem.       

A Doutrina Espírita procurando vencer o sectarismo que 
sempre dividiu as religiões, proclama com Kardec, o princípio 
universalista de que "Fora da caridade não há Salvação".  

Com essa afirmativa, Kardec reforça o Mandamento Maior 
do Mestre Jesus "amar ao próximo como a si mesmo ".    

Dessa forma, fica bem claro que não importa a Deus qual a 
nossa crença ou que religião professamos, mas impondo o 
dever de ajudarmos uns aos outros, exercendo de forma perse-
verante e sem esmorecimento, o amor ao próximo.           

É isso que salva, permitindo a alma trilhar sua rota evoluti-
va com segurança e firmeza. 

Paz a todos neste Natal que se aproxima.  
Que  o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos cora-

ções, despertando em todos o verdadeiro sentido do “Amar ao 
próximo como a si mesmo”. 

Feliz Natal e um Prospero Ano Novo!!! 
 
 
    Gesilda Gomes Valente - Vice Presidente 

VALORIZE SUA VIDA. 
NÃO FUME!! 

 

VÊ COMO VIVES 
 

                                                                 "E chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas e disse-lhes:            
                                                                                      negociai até que eu venha." - Jesus. (LUCAS, 19:13.)  

 
Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é 

um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida, em si, não passa de ato religioso perma-
nente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. 

Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras 
de mandato essencialmente religioso. 

Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. 
Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do 
culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de cari-
dade e pureza, como se a luz e a verdade da Nova Revelação pudessem constituir exclusivo patri-
mônio de alguns cérebros falíveis. 

Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é 
dever de todos os homens, indistintamente. 

Cada criatura foi chamada pela Providência a determinado setor de trabalhos espirituais na 
Terra. 

O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. 
O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. 
O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. 
As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e 

devotamento. 
O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. 
O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. 
O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. 
Todos os homens vivem na Obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem, um dia, a gran-

deza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai, encontram-se no campo das 
oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. 

Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus 
desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. 

 
                     Emmanuel 

(Vinha de Luz - Francisco Cândido Xaviewr) 

DATAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO ESPIRITISMO 
MÊS ANO DESCRIÇÃO 

D 
E 
Z 
E 
M 
B 
R 
O 

1866 Dia 02 - Nascimento de Frederico Figner (Irmão Jacob). 
1866 Dia 02 - Nascimento de José Petitinga. 
1872 Dia 24 - Nascimento de Francisco Valdomiro Lorenz. 
1874 Dia 10 - Nascimento de Manuel Vianna de Carvalho. 
1900 Dia 24 - Nascimento de Yvonne do Amaral Pereira. 
1903 Dia 18 - Desencarnação de Augusto Elias da Silva. 
1934 Dia 05 - Desencarnação de Humberto de Campos. 
1935 Dia 04 - Desencarnação de Charles Robert Richet. 

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

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 

ENCERRAMENTO  

Encerraremos nossas atividades no dia 23 de Dezembro 2020. 

 

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. 

DIA SEM HORA TEMA EXPOSITOR 
2/12/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 

4/12/20 SEX 20:00 Anjos de guarda. Espíritos protet. , familiares 
ou simpáticos. ( L.E. - Questões, 489 a 521) Edna Paz 

7/12/20 SEG 16:00 A piedade.                                                                                   
( E.S.E.- Cap.XIII, item 17 ) Sonia Gomes 

7/12/20 SEG 20:00 A piedade.                                                                                   
( E.S.E.- Cap.XIII, item 17 ) Nilcea Rosa 

9/12/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
11/12/20 SEX 20:00 Pressentimentos.                                                                                                             

( L.E. - Questões , 522 a 524) Glória Maria 

14/12/20 SEG 16:00 Os Orfãos.                                                                                   
( E.S.E.- Cap.XIII, item 18 ) Sueli Gomes 

14/12/20 SEG 20:00 Os Orfãos.                                                                                   
( E.S.E.- Cap.XIII, item 18 ) Alberto Bezerra 

16/12/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
18/12/20 SEX 20:00 PINGA FOGO Dionysio, Alcir e Mauro 
21/12/20 SEG 16:00 Benefícios pagos com a ingratidão.                                                                                   

( E.S.E.- Cap.XIII, item 19 ) Nély Mesquita 

21/12/20 SEG 20:00 Benefícios pagos com a ingratidão.                                                                                   
( E.S.E.- Cap.XIII, item 19 ) Niete Pimentel 

23/12/20 QUA 19:30 

RECESSO  
25/12/20 SEX 20:00 
28/12/20 SEG 16:00 
28/12/20 SEG 20:00 
30/12/20 QUA 19:30 

REINÍCIO  

Reiniciaremos nossas atividades no dia 4 de Janeiro de 2021. 

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 - - - - - - 
17:30 às 19:00 Evangelização Infantil  Crianças Carentes da Comunidade 
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 - - - - - - 
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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