
 
 

 

UM DESAFIO 

                                                                                                "E agora por que te deténs?"  
              - (ATOS, capítulo 22, versículo 16.)  

 
Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o Apóstolo dos 

gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em adver-
tência fraterna: 

"E agora por que te deténs?" 
A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou 

socorros do plano espiritual. 
Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província 

nebulosa da queixa. 
Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos 

dias de abastança; contudo, na idade madura ou na dificulda de material, sustentam as mes-
mas tendências inferiores Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa-vontade; entretan-
to, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saú-
de, de tempo, de forças. 

São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na 
época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. 

É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. 
Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço 

com o Salvador. E, para todos nós, que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos, 
foi pronunciado o sublime desafio: "E agora por que te deténs?" 

                                                                                                          Emmanuel
(Caminho, Verdade e Vida—Francisco Cândido Xavier) 
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EDITORIAL 
 
Estejamos ou não satisfeitos com o nosso momento, deve-

mos ter em mente uma certeza absoluta: somos capazes. 
Acreditar em nós mesmos é condição fundamental para a 

nossa mudança, e ela tornar-se-á mais rápida se unirmos essa 
certeza ao da confiança nos desígnios de Deus, que nos oferta, 
através do dom maior que é a vida, todas as possibilidades 
amorosas de sucesso, mesmo que ele demore a ser atingido. 

É perfeitamente compreensível que, durante a nossa traje-
tória evolutiva, fossemos encontrar dificuldades diversas para 
conquistarmos valores imprescindíveis ao nosso progresso. 

Caminhamos, mesmo que lentamente, conquistando, pou-
co a pouco, valores morais. 

 No corpo carnal, vivenciamos experiências dolorosas, 
mas que verdadeiramente nos fortalecem e nos transformam. 

É muito difícil aceitarmos nossas fraquezas, nossos erros, 
e, ainda mais sofrível para nós, é compreendermos qualquer 
tipo de perda. Essas, sejam elas de que natureza ocorram, in-
fluenciam demasiadamente em nosso ânimo, isso porque nos 
falta, quase que constantemente, a firmeza de propósito e uma 
Fé mais consistente. 

Quando perdemos um ente querido, normalmente, a nossa 
confiança em Deus é abalada; dessa maneira, retardamos ain-
da mais as possibilidades de restaurar nosso equilíbrio, possi-
bilitando, não raramente, o surgimento de processos gravíssi-
mos de depressão e de revolta íntima. 

Nesses momentos, onde a escuridão toma conta de nossos 
corações, o medo nos faz companhia e o desejo de desistir 
germina em nossa mente; lembremo-nos das palavras amoro-
sas e consoladoras de Jesus: “Aquele que crê em mim, nunca 
estará sozinho”. 

Caminhemos com a certeza de que nunca estamos desam-
parados. 

O tempo não para, é verdade, porém, a eternidade tempo-
ral nos pertence, portanto, sempre é tempo de mudança; ainda 
que demoremos a compreender e a aceitar.     
   

           Mauro Oliveira 

VALORIZE SUA VIDA. 
NÃO FUME!! 

 

DATAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO ESPIRITISMO 

MÊS ANO DESCRIÇÃO 

 

M 

A 

I 

O 

1734 Dia 23 - Nasce Franz anton Mesmer, na Suábia, região que hoje pertence à Ale-
manha. 

1832 Dia 27 - Nasce Alexandre Aksakof. 
1837 Dia 20 - Nasce Albert de Rochas. 
1859 Dia 22 - Nasce Arthur Conan Doyle, autor da obra "A História do Espiritismo". 
1861 Dia 26 - Nasce Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. 
1880 Dia 01 - Nasce Eurípedes Barsanulfo, na Cidade de Sacramento, Minas Gerais. 
1913 Dia 31 - Nasce Hernani Guimarães 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. 

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

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  

 

Está sendo realizado as 5ª feiras a partir das 19:00 horas pela Rádio Abel.                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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 

3/5/21 SEG 16:00 Parábola do semeador .                                                                    
( E.S.E. - Cap. XVII , itens 5 e 6  ) Sonia Gomes 

3/5/21 SEG 20:00 Parábola do semeador .                                                                    
( E.S.E. - Cap. XVII , itens 5 e 6  ) Luciana Rocha 

5/5/21 QUA 19:30 Estudos sobre o livro Transição Planetária Alcir Mesquita 
7/5/21 SEX 20:00 Casamento e celibato.                                                                   

( L.E. - Questões , 695 a 701) Edna Paz 
10/5/21 SEG 16:00 O dever. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 7 ) Sueli Gomes 
10/5/21 SEG 20:00 Tema Livre Marlio Lamha 
12/5/21 QUA 19:30 Estudos sobre o livro Transição Planetária Antonio Caetano 
14/5/21 SEX 20:00 Instinto de conservação.                                                                   

( L.E. - Questões , 702 e 703) Glória Maria 
17/5/21 SEG 16:00 A virtude. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 8 ) Niete Pimentel 
17/5/21 SEG 20:00 A virtude. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 8 ) Alberto Bezerra 
19/5/21 QUA 19:30 Estudos sobre o livro Transição Planetária Dionysio Dias filho 
21/5/21 SEX 20:00 Meios de conservação.                                                                   

( L.E. - Questões , 704 a 710) Antonio Caetano 

24/5/21 SEG 16:00 Os superiores e os inferiores.                                                                                        
( E.S.E. - Cap. XVII , item 9 ) Nély Mesquita 

24/5/21 SEG 20:00 Os superiores e os inferiores.                                                                                        
( E.S.E. - Cap. XVII , item 9 ) Sergio Daemon 

26/5/21 QUA 19:30 Estudos sobre o livro Transição Planetária Mauro Oliveira 
28/5/21 SEX 20:00 PINGA FOGO Dionysio, Alcir, Mauro 
31/5/21 SEG 16:00 O homem no mundo. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 10 ) Aleuda Gorfin 
31/5/21 SEG 20:00 O homem no mundo. ( E.S.E. - Cap. XVII , item 10 ) Gilberto Mesquita 

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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