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DATAS IMPORTANTES NA HIST RIA DO ESPIRITISMO
DESCRI O
M S ANO
1857 Dia 23 - Nasce Fran ois Marie Gabriel Delanne em Paris, rua do Caire, 21.
1903 Dia 31 - Antonio Lu s Sai o desencarna no Rio de Janeiro.
M
Dia 19 - Ant nio Gon alves da Silva Batuira nasce em guas Santas, Portu1839
gal.
A 1869 Dia 31 - Allan Kardec desencarna em Paris.
Dia 31 - As irm s Fox reali am as primeiras experi ncias inteligentes com
R 1848
os esp ritos, mediante pancadas convencionais, em Hydesville, EUA.
1846 Dia 10 - Nasce Domingos de Barros Lima Filgueiras no Rio de Janeiro.
1939 Dia 25 - Jos Petitinga desencarna em Salvador - BA
O 1952 Dia 21 - Dr. Artur Lins de Vasconcelos Lopes desencarna em Curitiba - PR
1955 Dia 4 - Francisco Vieira Paim Pamplona desencarna no Rio de Janeiro.
1949 Dia 18 - Jo o Lu s de Paiva J nior desencarna no Rio de Janeiro.
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Admitem muitos aprendi es que brilhar ser adquirir destacada posi o em servi os de intelig ncia, no campo da f .
Realmente, excluir a cultura espiritual, em seus diversos ngulos, da posi o luminosa a que
todos devemos aspirar, seria rematada insensate .
Aprender sempre para melhor conhecer e servir a destina o de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino.
Urge, no entanto, compreender, no imediatismo, da experi ncia humana, que se o Salvador
recomendou aos disc pulos brilhassem, frente dos homens, n o se esqueceu de acrescentar
que essa claridade deveria resplandecer, de tal maneira, que eles nos vejam as boas obras, rendendo gra as ao Pai, em forma de alegria com a nossa presen a.
Ningu m se iluda com os fogos-f tuos do intelectualismo artificioso.
Ensinemos o caminho da reden o, tracemos programas salvadores onde estivermos; brilhe
a lu do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permane amos convencidos
de que se esses clar es n o descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expecta o e a desconfian a, porque
somente em fundido pensamento, verbo e a o, no ensinamento do Cristo Jesus, haver em
torno de n s glorifica o construtiva ao Nosso Pai que est nos C us.
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VALORIZE SUA VIDA.
N O FUME!!

Homens de Bem!
Ao longo da hist ria poder amos citar v rios que por suas
atitudes foram reconhecidos desta forma.
Siddharta Gautama (Buda), Francisco de Assis, Gandhi,
Madre Tere a de Calcut , Irm Dulce, Francisco C ndido
Xavier e muitos outros que fi eram a sua parte colocando-se
disposi o de algo maior acima deles mesmos.
Interessante notar que todos possu am algo em comum: a
pure a de sentimentos; demonstrando que as Leis de Deus
est o representadas e vivenciadas em suas vidas atrav s de
seus atos.
Verdadeiramente o que os assemelha o aspecto moral; a
capacidade de abnega o em prol dos outros, tornando a frase
de Jesus uma realidade pr tica em suas exist ncias: “A a
a
.”
Diversas foram as religi es que esses queridos irm os professaram, demonstrando que fa er o Bem n o m rito deste
ou daquele segmento filos fico-religioso, mas, de toda e qualquer pessoa que v no pr ximo algu m que precise de amparo, de amor e que deseje firmemente a felicidade de todos.
Analisando, fa endo um exame de consci ncia, nos parece
t o dif cil alcan ar essa condi o! Por m, todos eles serviram
e servem de exemplo de abnega o, e de desprendimento das
coisas materiais, e uma demonstra o viva de que poss vel.
A provid ncia Divina a todo instante nos envia esses homens que transformam as suas vidas em verdadeiro apostolado, n o importando a quem eles adoram.
Nesse momento de transforma o em que passa o planeta,
certo que muitos est o ao nosso redor reali ando silenciosamente sua tarefa mission ria.
Que todos tenham firme a de prop sitos e cumpram a sua
miss o de condu ir e aliviar cora es enfraquecidos, desiludidos e desesperados, levando-os liberta o espiritual.
Homens de Bem: que Deus os proteja e os ilumine!
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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
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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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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.
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SEJA SÓCIO DA NOSSA CASA

TEMA

Campanha de Natal

EXPOSITOR

Fora da caridade n o há salva o.
( E.S.E.- Cap.XV, itens 8 a 10 )
Fora da caridade n o há salva o.
( E.S.E.- Cap.XV, itens 8 a 10 )
Estudos sobre a Obra Mem rias de um Suicida
Objetivo da adora o. ( L.E. - Quest es , 649 a 652)
Salva o dos ricos. ( E.S.E.- Cap.XVI, itens 1 a 6 )
Salva o dos ricos. ( E.S.E.- Cap.XVI, itens 1 a 6 )
Estudos sobre o Livro Transi o Planetária.
Adora o exterior e vida contemplativa.
( L.E. - Quest es , 653 a 657)
Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza
e da mis ria. (ESE, Cap.XVI, item 7)
Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza
e da mis ria. ( ESE, Cap.XVI, item 7 )
Estudos sobre o Livro Transi o Planetária.
A prece. ( L.E. - Quest es , 658 a 666)
Desigualdade das riquezas.
( E.S.E.- Cap.XVI, item 8 )
Desigualdade das riquezas.
( E.S.E.- Cap.XVI, item 8 )
Estudos sobre o Livro Transi o Planetária.
Pinga Fogo
A verdadeira propriedade.
( E.S.E.- Cap.XVI, itens 9 a 13 )
A verdadeira propriedade.
( E.S.E.- Cap.XVI, itens 9 a 13 )
Estudos sobre o Livro Transi o Planetária.
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- dura o de 4 meses - in cio na 1 semana de agosto.
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Sonia Gomes
Iara Cordeiro
Mauro Oliveira
Edna Paz
Sueli Gomes
Deuza Nogueira
Dionysio Dias Filho
Gloria Pinto
Luciana Rocha
Mauro Oliveira
Dionysio Dias Filho
Jorge Simas
Aleuda Gorfin
Silvio Braga
Mauro Oliveira
Dionysio / Mauro/ Alcir
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Niete Pimentel
Gilberto Mesquita
Mauro Oliveira
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Mar o das 14:00 as 16:00 hs
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Entrega do Material no
Domingo dia 30 de junho.

Moradores de rua
da Cidade do
Rio de Janeiro
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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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