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Dia 23 - Nasce Franz anton Mesmer, na Su bia, regi o que hoje pertence Alemanha.
1832 Dia 27 - Nasce Alexandre Aksakof.
1734
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1837 Dia 20 - Nasce Albert de Rochas.
1859 Dia 22 - Nasce Arthur Conan Doyle, autor da obra "A Hist ria do Espiritismo".
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1861 Dia 26 - Nasce Am lia Augusta do Sacramento Rodrigues.
1880 Dia 01 - Nasce Eur pedes Barsanulfo, na Cidade de Sacramento, Minas Gerais.
1913 Dia 31 - Nasce Hernani Guimar es Andrade em Araguari, SP.
1927 Dia 5 - Nasce Divaldo Pereira Franco em Feira de Santana, Bahia.
1957 Dia 24 - Desencarna o esperantista Francisco Waldomiro Lorenz.
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A

"E ag a
e e de
?"
- (ATOS, ca
l 22, e c l 16.)

Relatando multid o sua inesquec vel experi ncia s portas de Damasco, o Ap stolo dos
gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em advert ncia fraterna:
"E agora por que te det ns?"
A interroga o merece meditada por todos os que j receberam convites, apelos, d divas ou
socorros do plano espiritual.
Inumer veis benefici rios do Evangelho prendem-se a obst culos de toda sorte na prov ncia
nebulosa da queixa.
Se felicitados pela luz da f , lastimam n o haver conhecido a verdade na juventude ou nos
dias de abastan a; contudo, na idade madura ou na dificulda de material, sustentam as

a

ALORI E
A IDA.
N O F ME!!

e -

tend ncias inferiores Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa-vontade; entretan-

to, quando chamados ao servi o ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de sa de, de tempo, de for as.
S o oper rios contradit rios que, ao tempo do equil brio org nico, exigem repouso e, na
poca de enfermidade corporal, alegam saudades do servi o.
É indispens vel combater essas express es destrutivas da personalidade.
Em qualquer posi o e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de servi o
com o Salvador. E, para todos n s, que recebemos as d divas divinas, de mil modos diversos,
foi pronunciado o sublime desafio: "E agora por que te det ns?"
Emma el
(Cami h , Ve dade e Vida F a ci c C did Xa ie )

VISITE NOSSO SITE
ceasa org br

Estejamos ou n o satisfeitos com o nosso momento, devemos ter em mente uma certeza absoluta: somos capazes.
Acreditar em n s mesmos condi o fundamental para a
nossa mudan a, e ela tornar-se- mais r pida se unirmos essa
certeza ao da confian a nos des gnios de Deus, que nos oferta,
atrav s do dom maior que a vida, todas as possibilidades
amorosas de sucesso, mesmo que ele demore a ser atingido.
É perfeitamente compreens vel que, durante a nossa trajet ria evolutiva, fossemos encontrar dificuldades diversas para
conquistarmos valores imprescind veis ao nosso progresso.
Caminhamos, mesmo que lentamente, conquistando, pouco a pouco, valores morais.
No corpo carnal, vivenciamos experi ncias dolorosas,
mas que verdadeiramente nos fortalecem e nos transformam.
É muito dif cil aceitarmos nossas fraquezas, nossos erros,
e, ainda mais sofr vel para n s, compreendermos qualquer
tipo de perda. Essas, sejam elas de que natureza ocorram, influenciam demasiadamente em nosso nimo, isso porque nos
falta, quase que constantemente, a firmeza de prop sito e uma
F mais consistente.
Quando perdemos um ente querido, normalmente, a nossa
confian a em Deus abalada; dessa maneira, retardamos ainda mais as possibilidades de restaurar nosso equil brio, possibilitando, n o raramente, o surgimento de processos grav ssimos de depress o e de revolta ntima.
Nesses momentos, onde a escurid o toma conta de nossos
cora es, o medo nos faz companhia e o desejo de desistir
germina em nossa mente; lembremo-nos das palavras amorosas e consoladoras de Jesus: “A ele e c em mim,
ca
e a
i h .
Caminhemos com a certeza de que nunca estamos desamparados.
O tempo n o para, verdade, por m, a eternidade temporal nos pertence, portanto, sempre tempo de mudan a; ainda
que demoremos a compreender e a aceitar.
Ma

h ps
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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
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 leo de cozinha
Bazar Brechic
Escolinha de Apoio - 2 /6 S rie
Psic logo - Dr J lio
Cantina
Sessão P blica Palestra e Passes
Atendimento Fraterno
Reumatologista - Dra Alessandra
Secretaria, Biblioteca e Livraria
Evangeliza ão infantil
Sessão P blica Palestra e Passes
Coleta de leo de cozinha
Coleta de leo de cozinha
Fuxico - Artesanato/Costura
Bazar Brechic
Cantina
Estudos e Exerc cio da Mediunidade
Coleta de leo de Cozinha
Bazar Social
Oficina da Mente
Cantina
Evangeliza ão Infantil
Estudo sistematizado da Doutrina Esp rita
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/Portugu s)
------------------------------filhos dos frequentadores
----------------------------------------Pessoas Carentes da Comunidade
Id
-----Crian as Carentes da Comunidade
Adultos
-----1 sexta-feira do m s
--------------------ltimo Sábado do m s
ltimo Domingo do m s
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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 são realizados pelo CEASA.

TEMA

Campanha de Natal

EXPOSITOR

Parábola do semeador .
( E.S.E. - Cap. XVII , itens 5 e 6 )
Parábola do semeador .
( E.S.E. - Cap. XVII , itens 5 e 6 )
Estudos sobre o livro Transi ão Planetária
Casamento e celibato.
( L.E. - Quest es , 695 a 701)
O dever. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 7 )
Tema Livre
Estudos sobre o livro Transi ão Planetária
Instinto de conserva ão.
( L.E. - Quest es , 702 e 703)
A virtude. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 8 )
A virtude. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 8 )
Estudos sobre o livro Transi ão Planetária
Meios de conserva ão.
( L.E. - Quest es , 704 a 710)
Os superiores e os inferiores.
( E.S.E. - Cap. XVII , item 9 )
Os superiores e os inferiores.
( E.S.E. - Cap. XVII , item 9 )
Estudos sobre o livro Transi ão Planetária
PINGA FOGO
O homem no mundo. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 10 )
O homem no mundo. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 10 )
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EST DO SISTEMATI ADO DA DO TRINA ESPÍRITA
E

O DOUTRIN RIA

a

DIA DA SEMANA

Sonia Gomes
Luciana Rocha
Alcir Mesquita
Edna Paz
Sueli Gomes
Marlio Lamha
Antonio Caetano
Gl ria Maria
Niete Pimentel
Alberto Bezerra
Dionysio Dias filho
Antonio Caetano
N ly Mesquita
Sergio Daemon
Mauro Oliveira
Dionysio, Alcir, Mauro
Aleuda Gorfin
Gilberto Mesquita
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Segunda, quarta e sexta-feira
ltimo Domingo do M s
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na segunda semana
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Entrega do Material no dia 11
Mar o das 14:00 as 16:00 hs

Crian as Carentes da
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Coleta do Material
Manhã/Tarde/Noite

Entrega do Material no
Domingo dia 30 de junho.

Moradores de rua
da Cidade do
Rio de Janeiro

Entregas das fichas
a partir da
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de outubro, pela
manhã/Tarde/Noite

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