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EDITORIAL 
 

Importante compreendermos as profundas afinidades entre a 
Ciência Ecológica e a Doutrina dos Espíritos.  

Essas duas vertentes estão intimamente conectadas, quando 
nos esclarecem que todos os seres vivos têm uma função estraté-
gica no equilíbrio do Todo. 

Assim, os ecologistas nos advertem, que a natureza faz parte 
intrínseca do nosso próprio processo evolutivo.  

A visão espírita ao nos falar sobre a lei de destruição, a con-
ceitua como uma lei da natureza. Tudo evolui em constante mu-
tação, seguindo a Lei da Evolução.  

Assim, é preciso que tudo se destrua para renascer e transfor-
mar-se.  

Que fique bem claro que essa lei divina, não engloba a des-
truição imposta pelo homem, devastando o Meio Ambiente atra-
vés de comportamentos predatórios, visando o lucro material.  

Flagelos destruidores como vulcões, terremotos, tornados e 
tsunamis, irão determinar ajustes na transformação da Natureza.  

A Cosmovisão espírita nos remete à Lei da Evolução, que vai 
determinar as mudanças das formas de vida. 

O Princípio Espiritual tem experiências evolutivas em todos 
os reinos da natureza, para que ele possa avançar em complexi-
dade.  

Assim, no reino mineral, vamos encontrar a forma rudimentar 
desse princípio, nas experiências de agregação da matéria.  

No Reino vegetal, o princípio espiritual se sofistica. Os vege-
tais necessitam de luz solar, buscam os nutrientes do solo e rea-
lizam a fotossíntese.  

No Reino Animal vamos encontrar os mecanismos de repro-
dução, 

 alimentação, interação com o meio ambiente.  
Essas experiências evolutivas preparam o advento da Fase 

Hominal. Aí, encontraremos o intelecto superior, o pensamento 
contínuo e abstrato e a noção de Deus. 

Ecologia e Doutrina Espírita nos advertem que a nossa vin-
culação com a Natureza, impõe uma conduta ética, uma vez que 
tudo está conectado, determinando a transição da vida. 

Paz a todos. 
 
    Gesilda Gomes Valente - Vice Presidente 

VALORIZE SUA VIDA. 
NÃO FUME!! 

DATAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO ESPIRITISMO 
MÊS ANO DESCRIÇÃO 

OUTUBRO 

1804 Dia 3 - Nasce Hipollyte Léon Denizard Rivail, que adotou Allan Kardec 
como pseudônimo. 

1935 Dia 10 - Nasce Richard Simonetti em Bauru - SP. 

1949 Dia 5 - É assinado o Pacto Áureo na FEB, objetivando a unificação do 
Espiritismo em todo o País. 

2018 Dia 3 - Richard Simonetti desencarna em Bauru - SP. 
A MAGOA  

À semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, a pouco 
e pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equi-
pamentos muito delicados da organização psíquica. 

A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. 
Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimis-

mo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. 
Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, 

desde que lhe satisfaça a programação vil. 
Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança 

de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas, que exteriorizam mau humor e azedume. 
Quem acumula mágoas, coleciona lixo mental. 
Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. 
Não estás, no mundo, por acaso, antes, com finalidades adredemente estabelecidas que deves 

atender. 
Acompanha a marcha do Sol, e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressenti-

mentos destrutivos. 
Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e 

educativos que já possuis, poupando-te à consumpção de que é portadora a mágoa.                                 
 
 
 

                      Joanna de Ângelis 
(Episódios Diários  - Divaldo Pereira Franco) 

FACEBOOK   :      h ps://www.facebook.com/ceasa.org.br/ 

ACORDEMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, 
opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes,  

educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos 
dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre 
e retificar as más qualidades de quem segue conosco... 

Mas enquanto nos distraimos, em tais incursões a distância de nós mesmos, não passamos de 
aprendizes que fogem, levianos, à verdade e à lição. 

Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, 
olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, 
somos simplesmente cegos do mundo interior relegados à treva... 

Despertemos, a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas 
para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa 
vida, porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos 
infelicita quando a graça do Alto passa por nós em vão!...                                André Luiz  

 
(Caridade  - Francisco Cândido Xavier) 

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

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  

 

5ª feira – 19:30 às 21:00 hs                                                                                                                                           

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 

2/10/20 SEX 20:00 Transmissão oculta do pensamento.                                                     
( L.E. - Questões , 419 a 424 ) Nély Mesquita 

5/10/20 SEG 16:00 Os inimigos desencarnados.                                                            
( E.S.E.- Cap.XII, itens 5 e 6) Sonia Gomes 

5/10/20 SEG 20:00 Os inimigos desencarnados.                                                            
( E.S.E.- Cap.XII, itens 5 e 6) José Soares 

7/10/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
9/10/20 SEX 20:00 Sonambulismo. ( L.E. - Questões , 425 a 438 ) Edna Paz 

12/10/20 SEG 16:00 Se alguem vos bater na face direita, apresentai-lhe 
também a outra.    ( E.S.E.- Cap.XII, itens 7 e 8) Aleuda Gorfin 

12/10/20 SEG 20:00 Se alguem vos bater na face direita, apresentai-lhe 
também a outra.    ( E.S.E.- Cap.XII, itens 7 e 8) Niete Pimentel 

14/10/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
16/10/20 SEX 20:00 Êxtase. ( L.E. - Questões , 439 a 446 ) Glória Maria 
19/10/20 SEG 16:00 A vingança. ( E.S.E.- Cap.XII, item 9 ) Sueli Gomes 
19/10/20 SEG 20:00 A vingança. ( E.S.E.- Cap.XII, item 9 ) Sergio Daemon 
21/10/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
23/10/20 SEX 20:00 PINGA FOGO Dionysio, Alcir e Mauro 
26/10/20 SEG 16:00 O ódio e o duelo.                                                                                          

( E.S.E.- Cap.XII, itens 10 a 16 ) Luciana Rocha 

26/10/20 SEG 20:00 O ódio e o duelo.                                                                                          
( E.S.E.- Cap.XII, itens 10 a 16 ) Iara Cordeiro 

28/10/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
30/10/20 SEX 20:00 Faculdade, que tem os espíritos, de penetrar os 

nossos pensamentos. (L.E. - Questões , 456 a 458) Jorge Simas 

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 - - - - - - 
17:30 às 19:00 Evangelização Infantil  Crianças Carentes da Comunidade 
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 - - - - - - 
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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educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos 
dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre 
e retificar as más qualidades de quem segue conosco... 

Mas enquanto nos distraimos, em tais incursões a distância de nós mesmos, não passamos de 
aprendizes que fogem, levianos, à verdade e à lição. 

Enquanto nos ausentamos do estudo de nossas próprias necessidades, 
olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, 
somos simplesmente cegos do mundo interior relegados à treva... 

Despertemos, a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas 
para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa 
vida, porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos 
infelicita quando a graça do Alto passa por nós em vão!...                                André Luiz  

 
(Caridade  - Francisco Cândido Xavier) 

https://www.radioriodejaneiro.am.br/

