
 
 
 

 
TUDO DE NOVO 

 
  

                   "Assim é que, se alguém está. em Cristo, nova         
                criatura  é: as coisas velhas já passaram; eis que      
                                                                          tudo se fez novo." - Paulo. (2ª EPÍSTOLA AOS                          
                                          CORÍNTIOS, capítulo 5, versículo 17.)  

 
É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração 

para que se perpetuem situações injustificáveis tão-só por que envolvem certas vantagens ime-
diatas para suas preocupações egoísticas. 

Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. 

Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos esta-
belecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e 
legou o último testemunho de não-violência, mas também de não-acomodação com as trevas 
em que se compraz a maioria das criaturas. 

Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. 

Em Cristo tudo deve ser renovado, O passado delituoso estará morto, as situações de dúvi-
da terão chegado ao fim, as velhas cogitações do homem car nal darão lugar a vida nova em 
espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. 

É contra-senso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. 

Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, 
dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse 
irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções; no entanto, não conseguiu, 
ainda, a penetração no santuário de seu amor. 

                                                                Emmanuel  
( Caminho, Verdade e Vida - Francisco Cândido Xavier) 
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EDITORIAL 

  
No Livro dos Espíritos questão  930, os espíritos superio-

res, através de Kardec nos advertem: " Em uma sociedade 
organizada, segundo a Lei do Cristo, ninguém  deve morrer 
de fome." 

É preciso que se confira ao termo sociedade, o sentido  
real e relevante que ela encerra. 

A sociedade somos  "nós", cidadãos que a compõem.  
Portanto, não se pode delegar apenas a um Governo,  a 

solução de todos os problemas que afligem essa sociedade. O 
esforço individual e coletivo, deve estar alicerçado na cristia-
nização efetiva da todos.  

Fraternidade,  solidariedade, caridade e compaixão são 
iniciativas dos corações inspirados por Deus. 

Isso, independe da iniciativa dos poderes constituídos.  
A sociedade legitimamente cristã deve ser construída de 

baixo para cima. 
E como conseguiremos alcançar essa meta? 
Trabalho incansável  no esforço do Bem e olhar longa e 

atentamente com profunda compaixão e ação continua endere-
çada a todos os nossos irmãos em desvalia.  

Saibamos que não se improvisa o cristão, mas não estare-
mos jamais impedidos de ensaiar fraternidade e amor ao pró-
ximo.  

Isso explica porque o espírita consciente da rota luminosa  
de Jesus, fatalmente  se vincula às obras de assistência,  como 
creches, abrigos e auxílio às  comunidades carentes. 

A Lei do Amor preconizada por Jesus trabalha operações 
delicadas de dentro para fora, na intimidade  dos corações.  

É um despertar de consciências, um convite ao combate 
das nossas imperfeições, conduzindo-nos ao caminho  da pró-
pria renovação.  

Quando a maioria da população for cristianizada,  tere-
mos governos capazes de vivenciar plenamente os ensinamen-
tos  de Jesus.      

     Gesilda Gomes Valente - Vice Presidente 

VALORIZE SUA VIDA. 
NÃO FUME!! 

 

DATAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO ESPIRITISMO 

MÊS 
ANO DESCRIÇÃO 

F 
E 
V 
E 
R 
E 
I 
R 
O 

1802 Dia 26 - Victor Hugo nasce na França. 

1842 Dia 26 - Camille Flamarion nasce na França. 

1856 Dia 1º - Anália Emília Franco nasce em Resende, Estado do Rio de Janeiro. 

1926 Dia 15 - Gabriel Delanne desencarna na França. 

1958 Dia 17 - Cornélio Pires desencarna no Brasil. 

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

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 

1/2/21 SEG 16:00 O que precisa o Espírito para ser salvo?                                                 
( E.S.E.- Cap.XV, itens 1 a 3 ) Sonia Gomes 

1/2/21 SEG 20:00 O que precisa o Espírito para ser salvo?                                                 
( E.S.E.- Cap.XV, itens 1 a 3 ) Angela Vidal 

3/2/21 QUA 19:30 Estudos sobre a Obra Memórias de um Suicida Alcir Mesquita 

5/2/21 SEX 20:00 Os animais e o homem.  Metempsicose.                                                                                 
( L.E. - Questões , 592 a 613) Edna Paz 

8/2/21 SEG 16:00 O mandamento maior.  
(ESE.- Cap.XV, itens 4 e 5 ) Sueli Gomes 

8/2/21 SEG 20:00 O mandamento maior.                                                         
( E.S.E.- Cap.XV, itens 4 e 5 ) Mauro Oliveira 

10/2/21 QUA 19:30 Estudos sobre a Obra Memórias de um Suicida Antonio Caetano 
12/2/21 SEX 20:00 Materialidade x Espiritualidade Dionysio Dias Filho 
15/2/21 SEG 16:00 O Carnaval Niete Pimentel 
15/2/21 SEG 20:00 O Carnaval Alcir Mesquita 

17/2/21 QUA 19:30 Estudos sobre a Obra  
Memórias de um Suicida Antonio Caetano 

19/2/21 SEX 20:00 PINGA FOGO Dionysio, Alcir,  
Mauro 

22/2/21 SEG 16:00 Necessidade da caridade.                         
( E.S.E.- Cap.XV, itens 6 e 7 ) Aleuda Gorfin 

22/2/21 SEG 20:00 Necessidade da caridade.                                                         
( E.S.E.- Cap.XV, itens 6 e 7 ) Alberto Bezerra 

24/2/21 QUA 19:30 Estudos sobre a Obra Memórias de um Suicida Mauro Oliveira 
26/2/21 SEX 20:00 O bem e o mal.  ( L.E. - Questões , 629 a 648) Sergio Daemon 

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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