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EDITORIAL 

 
O célebre filósofo e sábio Aristóteles, perguntado em que 

consistia a felicidade, responde:" A felicidade consiste em 
fazer o Bem". 

Essa afirmação nos remete à uma sinalização luminosa, 
para que a paz e a felicidade se instalem em nossos corações.  

A felicidade não se mede por aquilo que temos, mas sim, 
por aquilo que somos. Por tanto, é necessário e inadiável, ali-
mentar o coração com muito amor e caridade para com o pró-
ximo.  

Para isso, não esperemos apenas sermos amados, pois re-
ceber esse sentimento de volta, depende de quanto amor esta-
mos doando, a começar por nós mesmos. 

Façamos do nosso cotidiano, uma emissão constante de 
gestos amorosos.  

Para sermos atuantes no mundo, precisamos também cui-
darmos de nossa saúde.  

A pandemia que atravessamos, veio nos mostrar que a 
base da saúde e da felicidade consiste na harmonia dos pensa-
mentos, do desapego e do exercício da caridade. 

A conquista da paz e da felicidade também passa pelo de-
senvolvimento da inteligência e pela busca da cultura.  

O estudo renova a mente para que o saber possa nos abrir 
amplas percepções e escancarar as janelas do mundo. 

Devemos selecionar o material de nossa bagagem intelecti-
va, através da leitura de obras calcadas na moral evangélica, 
que nos conduzirão com segurança, pela estrada do Bem. 

Amor, caridade, saúde física e mental e aquisição de co-
nhecimentos, hão de se constituir os pilares de nossa possível 
felicidade. 

 
 
 
 
 
 

    Gesilda Gomes Valente - Vice Presidente 

VALORIZE SUA VIDA. 
NÃO FUME!! 

 

DATAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO ESPIRITISMO 
MÊS ANO DESCRIÇÃO 

JULHO 1865 Dia 14 - Nasce Gustave Geley na França. 
1924 Dia 14 - Desencarna Gustave Geley em Varsóvia. 

 
 
 

 

UNIÕES DE PROVA 
 

Aspiras a convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora, no entan-
to, trazes ainda na vida social e doméstica, o vínculo das uniões menos agradáveis que te com-
pelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. 

Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. 
Arrastamos, do passado ao presente, os débitos que as circunstâncias de hoje nos constran-

gem a revisar. 
O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras 

existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a feição agressiva e cruel. 
Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou 

paralíticos são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres, que impelis-
te friamente às pavorosas quedas morais. 

A companheira intransigente e obsediada, a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme, 
não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe 
os pés em degradação e loucura. 

Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença da-
queles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e 
do orgulho, hoje contigo para que lhes renoves o sentimento, ao preço de bondade e perdão sem 
limites. 

Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfi-
gurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar para que o tempo, à feição de professor devo-
tado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e 
intolerância que nos comprometem a alma. 

À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suporta-las, de ânimo firme. 
Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas con-

venções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais 
difíceis, com juros de escorchar. 

Ouçamos o íntimo de nós mesmos. 
Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação, perante 

alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. 
 
                         Emmanuel 

(Pronto Socorro - Francisco Cândido Xavier) 

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

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 
1/7/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
3/7/20 SEX 20:00 Relações de simpatia e de antipatia entre os Espíritos. 

( L.E. - Questões , 291 a 303 ) Edna Paz 

6/7/20 SEG 16:00 O sacrifício mais agradável a Deus.                                                           
( E.S.E.- Cap. X, itens 7 e 8) Sonia Gomes 

6/7/20 SEG 20:00 O sacrifício mais agradável a Deus.                                                           
( E.S.E.- Cap. X, itens 7 e 8) Deuza Nogueira 

8/7/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
10/7/20 SEX 20:00 Recordação da existência corpórea . 

 ( L.E. - Questões , 304 a 319 ) Glória Pinto 
13/7/20 SEG 16:00 O argueiro e a trave no olho. ( E.S.E.- Cap. X, itens 9 e 10) Suely Guimarães 
13/7/20 SEG 20:00 O argueiro e a trave no olho. ( E.S.E.- Cap. X, itens 9 e 10) Sergio Daemon 
15/7/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
17/7/20 SEX 20:00 Comemoração dos mortos. Funerais . 

 ( L.E. - Questões , 320 a 329 ) Jorge Simas 

20/7/20 SEG 16:00 Não julgueis, para não ser julgado.                                                           
( E.S.E.- Cap. X, itens 11 a 13) Niete Pimentel 

20/7/20 SEG 20:00 Não julgueis, para não ser julgado.                                                           
( E.S.E.- Cap. X, itens 11 a 13) Edson Freitas 

22/7/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
24/7/20 SEX 20:00 PINGA FOGO Dionysio/Alcir 
27/7/20 SEG 16:00 Perdão das ofensas.   ( E.S.E.- Cap. X, itens 14 e 15) Luciana Rocha 
27/7/20 SEG 20:00 Perdão das ofensas.  ( E.S.E.- Cap. X, itens 14 e 15) Mauro Oliveira 
29/7/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
31/7/20 SEX 20:00 União da alma e do corpo.                                                                     

( L.E. - Questões , 344 a 360 ) Alberto Bezerra 

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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