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DATAS IMPORTANTES NA HIST RIA DO ESPIRITISMO
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M S ANO
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1795

Dia 23 - Nascimento de Am lie Gabrielle Boudet, mais tarde esposa de Allan
Kardec.

1835 Dia 06 - Nascimento de C sar Lombroso.
1839 Dia 05 - Nascimento de Stainton Moses, pastor protestante, mais tarde convertido
ao Espiritismo. A FEB publica seu livro “Ensinos Espiritualistas .
1876 Dia 14 - Nascimento de Manoel Philomeno de Miranda.
1918 Dia 01 - Desencarna Eur pedes Barsanulfo.
1982 Dia 29 - Desencarne de Edgard Armond, ligado à Federação Esp rita do Estado de
SP.
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O Universo todo uma sinfonia de obedi ncia, garantindo os objetivos da evolução.
Obedece o sol aos princ pios do grupo estelar a que se ajusta.

OUÇA

Obedece a Terra as leis em que se equilibra.
Obedece a árvore na provisão do celeiro.
Obedece a fonte nas tarefas do reconforto.
Obedece a nuvem no firmamento.
Obedece o verme no subsolo. O Supremo Senhor concedeu ao homem a flama da razão para o
concurso consciente na sua Obra Divina e não para o abuso da liberdade.
Ningu m perca tempo, rogando orientação aos pr prios passos no mundo.

VALORIZE SUA VIDA.
NÃO FUME!!

Da Esfera Superior, culminando no evangelho do Cristo, em todos os templos, fluem ensinamentos e avisos, advert ncias e instruç es, mensagens e apelos, relacionando os artigos da Lei,
concitando-nos todos ao Bem Eterno.
Falta-nos simplesmente a necessária disposição à obedi ncia incansável, de cujo exerc cio
decorrerá nossa pr pria integração na máquina do progresso em ascensão para a verdadeira felicidade.
Muita vez, há quem se desmande no desespero e na inj ria, à frente da irresponsabilidade,
como se escárneo e blasf mia fossem rem dio para a cura do mal.
Todavia, o cristão fiel sabe que foi chamado para aprender e servir e, por isso mesmo,
panheiro das v timas da sombra sem a ela render-se.

com-

E amando e ajudando sem repousar, converte-se em refletor cristalino do Mestre que procuramos, cuja gl ria na obedi ncia perfeita todo um poema de amor, da simplicidade da Manjedoura aos sofrimentos da Cruz.
Emmanuel
(Irm o - Francisco C ndido Xavier)

Estejamos ou não satisfeitos com o nosso momento, devemos ter em mente uma certeza absoluta: somos capazes.
Acreditar em n s mesmos condição fundamental para a
nossa mudança, e ela tornar-se-á mais rápida se unirmos essa
certeza ao da confiança 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 e intelectuais.
No corpo carnal, vivenciamos experi ncias dolorosas,
mas, que verdadeiramente nos fortalecem e nos transformam.
É muito dif cil aceitarmos nossas fraquezas, nossos erros.
É, ainda mais sofr vel para n s, compreendermos qualquer
tipo de perda. Essas, sejam elas de que natureza ocorram, influenciam demasiadamente o nosso ânimo. Isso ocorre porque
nos falta firmeza de prop sito e uma F mais consistente.
Quando perdemos um ente querido, nos sentimos fragilizados, e para muitos, a confiança em Deus abalada. Dessa
maneira, retardamos as possibilidades de restaurarmos o equil brio, possibilitando, não raramente, o surgimento de processos grav ssimos de depressão e de revolta ntima.
Nesses momentos onde a escuridão toma conta de nossos
coraç es, que o medo nos faz companhia e o desejo de desistir germina em nossa mente; lembremos das palavras amorosas e consoladoras de Jesus: “Aquele que cr em mim, nunca
estará sozinho .
Caminhemos com a certeza de que nunca estamos desamparados.
O tempo não para; verdade. Entretanto, a eternidade
temporal nos pertence, portanto, sempre tempo de mudança;
ainda que demoremos a compreender e a aceitar.

VISITE NOSSO SITE
ceasa org br

Mauro Oliveira

h ps

FACEBOOK
facebook com ceasa org br

Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida
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
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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
Evangeliza ão Infantil
Bazar Brechic
Cantina
Estudos e Exerc cio da Mediunidade
Coleta de leo de Cozinha
Bazar Social
Oficina da Mente
Cantina
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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--------------------Pessoas Carentes da Comunidade
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--------------------ltimo Sábado do m s
ltimo Domingo do m s
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QUA
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SEX
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SEG
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O DOUTRIN RIA

NOVEMBRO
TEMA
Fazer o bem sem ostenta o.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 1 a 4 )
Fazer o bem sem ostenta o.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 1 a 4 )
Estudos sobre Mediunidade
Influ ncia dos Esp ritos. em nossos pensamentos e
atos. ( L.E. - Quest es , 459 a 472)
O bolo da vi va. ( E.S.E.- Cap.XIII, itens 5 e 6 )
O bolo da vi va. ( E.S.E.- Cap.XIII, itens 5 e 6 )
Estudos sobre Mediunidade
Possessos. ( L.E. - Quest es , 473 a 480)
Dar sem esperar retribui o.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 7 e 8 )
Dar sem esperar retribui o.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 7 e 8 )
Estudos sobre Mediunidade
PINGA FOGO
A caridade material e a caridade moral.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 9 e 10 )
A caridade material e a caridade moral.
( E.S.E.- Cap.XIII, itens 9 e 10 )
Estudos sobre Mediunidade
Afei o que os Esp ritos votam a certas pessoas.
( L.E. Quest es, 484 a 488)
A beneficencia. ( E.S.E.- Cap.XIII, itens 11 a 16 )
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Campanha de Natal

Alcir Mesquita
Grupo de Estudos
Sergio Daemon
Sonia Gomes
Silvio Braga
Grupo de Estudos
Gl ria Maria
Sueli Gomes
Luciana Rocha
Grupo de Estudos
Dionysio,Alcir e Mauro
N ly Mesquita

Edna Paz
Grupo de Estudos
Jorge Simas
Aleuda Gorfin
Marlio Lamha
OBSERVAÇ O

ltimo Domingo do M s

Fam lias carentes
da Comunidade

09:00 às 12:00

ltima Quarta do M s

Pessoas Carentes
da Comunidade

Coleta do Material
Manhã/Tarde/Noite
09:00 às 11:00

Segunda, quarta e sexta-feira
ltimo Domingo do M s

Entrega do Material
na segunda semana
de Mar o
Pessoas Carentes
da Comunidade

Coleta do Material
Manhã/Tarde/Noite

Entrega do Material no dia 11
Mar o das 14:00 as 16:00 hs

Crian as Carentes da
Comunidade

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
1 segunda-feira
de outubro, pela
manhã/Tarde/Noite

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

Crian as Carentes da
Comunidade

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.

Niete Pimentel
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