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MÊS

DATAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO ESPIRITISMO
ANO
DESCRIÇÃO

1913 Dia 31 - Nasce Hernani Guimarães Andrade em Araguari, SP.
MAIO
1927 Dia 5 - Nasce Divaldo Pereira Franco em Feira de Santana, Bahia.
SAUDA

CEASA
BOLETIM INFORMATIVO - Ano 17, nº 5 - MAIO 2020

ES
EDITORIAL

Toda a saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria.
Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o
mesmo para com os outros.
Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade.
Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito.
Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança.
Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia, à maneira do Sol: - esquecendo a sombra e brilhando de novo.

Nesta Edição
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Programação Doutrinária

02
03

Calendário de Efemérides
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AJUDAR

Se você ajudar, tudo o que hoje parece ruína e fracasso surgirá amanhã renovado em
dons de renascimento e vitória.
A permanência na Terra é curso de melhoria.
Entretanto, como atingir o divino objeto, se você cristaliza o potencial da simpatia e da
boa vontade, na expectativa inoperante em torno do gesto de seu irmão? Como alcançar a
alegria se nos confiamos à tristeza, animar a outrem, se nos rendemos às sugestões do desalento e levantar a fé no coração do próximo, se estimamos a posição horizontal da preguiça interior na incerteza?
Se você ajudar, porém, o mau se fará melhor e o bom se revelará excelente; as mãos
enrijecidas na avareza abrir-se-ão ao seu toque de bondade e o coração endurecido descerrar-se-á, de novo, à luz, diante de sua manifestação de assistência espontânea.
A gentileza é a filha dileta da renúncia e guarda consigo o dom de tudo transformar,
em favor do infinito bem.
Não se mantenha sob o frio do desânimo ou sob a tempestade do desespero.
Venho para o clima da cooperação e da solidariedade e use a chave milagrosa do sorriso de entendimento, que auxilia para a felicidade alheia.
Ampare a você mesmo, auxiliando aos outros.
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VALORIZE SUA VIDA.
NÃO FUME!!

Abate-se nesse momento sobre a crosta planetária, uma
pandemia, unindo-nos em um processo cármico coletivo e
profundamente doloroso.
Não existe improvisação no que tange à Providência Divina, mas o cumprimento de Leis do Criador cuja a aplicação
em tempo certo, tem por objetivo a transformação moral da
humanidade.
Tudo nos iguala nessa batalha desconhecida, em que um
vírus causa medo, morte e perplexidade.
Por outro lado, sentimentos novos eclodem de nossos coraç es tão ulcerados. É a solidariedade e o amor ao próximo
que se faz presente, aliviando e consolando a nossa dor.
A prece toma um novo vigor nos coraç es, restaurando a
fé e a confiança nos desígnios do Pai.
Nesse momento, não há vencedores, nem vencidos como
nos incontáveis e cruéis embates bélicos da humanidade de
tão dramáticas consequências.
O inimigo agora é invisível e nos confina, nos nivela, e ao
mesmo tempo nos situa naquilo que a Terra é: um planeta de
provas e expiaç es, vivendo sua transição planetária, já agora
inadiável.
Que possamos sair vitoriosos, através da aplicação do
"amaia
", compreendendo a real significação de nossa destinação espiritual.
Vamos todos juntos dar um passo a frente na conquista dos
valores morais que a Divina Providência aguarda de todos
nós.
Paz a todos.
Gesilda Gomes Valente - Vice Presidente
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Rua Vitor Meireles, 271 - Riachuelo - Fone: (21) 2281-1358 - Fundado em 18/10/1942
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ATIVIDADES DESENVOLVIDA

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
17:30 às 19:00
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
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 - 2 /6 Série
Psicólogo - Dr J lio
Cantina
Sessão P blica Palestra e Passes
Atendimento Fraterno
Reumatologista - Dra Alessandra
Secretaria, Biblioteca e Livraria
Evangelização infantil
Sessão P blica Palestra e Passes
Coleta de óleo de cozinha
Coleta de óleo de cozinha
Fuxico - Artesanato/Costura
Evangelização Infantil
Bazar Brechic
Cantina
Estudos e Exercício da Mediunidade
Coleta de leo de Cozinha
Bazar Social
Oficina da Mente
Cantina
Estudo sistematizado da Doutrina Espírita
Coleta de leo de Cozinha
Cardiologista - Dr Paulo Cesar
Bazar Brechic
Cantina
Secretaria, Biblioteca e Livraria
Sessão p blica Palestra e passes
Visitas Fraternas
Ronda do Pão
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----------(Matemática/Português)
------------------------------filhos dos frequentadores
--------------------Crianças Carentes da Comunidade
--------------------Pessoas Carentes da Comunidade
Id
-----Adultos
-----1 sexta-feira do mês
--------------------ltimo Sábado do mês
ltimo Domingo do mês
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- dura o de 10 meses - inicio na 2 semana de fevereiro.
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- dura o de 4 meses - in cio na 1 semana de agosto.

EJA ÓCIO DA NO A CA A
Entre para o nosso quadro com qualquer quantia, comprometendo-se ao pagamento mensal.
Desta maneira voc estará ajudando no bom funcionamento de tantos servi os de caridade ao pr ximo
que s o realizados pelo CEASA.

O DOUTRIN RIA
MAIO

DIA

SEM

HORA

TEMA

1/5/20

SEX

20:00
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6/5/20
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19:30
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SEX
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16:00
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SEG
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27/5/20
29/5/20
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SEX

19:30
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RECESSO
Esc ndalos.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 11 a 17)
Esc ndalos.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 11 a 17)
Estudos sobre Mediunidade
Ideias inatas. ( L.E. - Quest es , 218 a 221 )
Deixai que venham a mim as criancinhas.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 18 a 21)
Deixai que venham a mim as criancinhas.
( E.S.E.- Cap. VIII, itens 18 a 21)
Estudos sobre Mediunidade
Considera es sobre a pluralidade das exist ncias.
( L.E. - Quest o , 222 )
Inj rias e viol ncias.
( E.S.E.- Cap. IX, itens 1 a 5)
Inj rias e viol ncias.
( E.S.E.- Cap. IX, itens 1 a 5)
Estudos sobre Mediunidade
Pinga Fogo
A afabilidade e a do ura.
( E.S.E.- Cap. IX, item 6)
A afabilidade e a do ura.
( E.S.E.- Cap. IX, item 6)
Estudos sobre Mediunidade
Mundos transit rios. ( L.E. - Quest es , 234 a 236 )

EXPOSITOR
RECESSO
Sonia Gomes
Joaquim Couto
Grupo de Estudos
Nilcea Rosa
Sueli Guimar es
Silvia Almeida
Grupo de Estudos
Edna Paz
Luciana Rocha
Marlio Lanha
Grupo de Estudos
Dionysio / Alcir / Mauro
Aleuda Gorfin
Marcos Damico

Grupo de Estudos
Sarah Sztajnberg

HOMENAGEM E G A IDÃO
Partiu no dia 20 de abril de 2020 nosso querido irm o Silvio Zacharias, deixando um legado
inesquec vel na Casa de irm o Abel.
Tudo isso, fruto de sua dedica o constante, n o somente frente da Mocidade Esp rita,
orientando os estudos da Codifica o Kardequiana, mas sobretudo empenhando- se no aux lio
aos necessitados no campo da assist ncia social.
Seu reingresso no Plano Espiritual era aguardado com muita alegria, pois esse trabalhador
estará brevemente engrossando as fileiras da Comiss o de irm o Abel.
Fica em nossos cora es, a saudade de algu m sempre afável, otimista, prestativo e amoroso
para com todos que tiveram o privil gio de sua conviv ncia .
Que sua valorosa companheira Palma receba doces consola es, na certeza inabalável da
eternidade desse v nculo amoroso que sempre há de os unir.
Feliz regresso querido Silvio.
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