
 
 

 
SABER COMO CONVÉM 

 
                                                                                 "E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não                 
                                                                              sabe como convém saber." - Paulo. (I CORÍNTIOS, 8:2.)  
 
A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como con-

vém saber. 
É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o 

combustível alimenta maquinaria de agressão. 
Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é in-

dispensável saber como convém. 
Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi 

cometida. 
Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do Céu, para 

impô-la aos vizinhos; que se presumem de posse da humildade, para tiranizarem os outros; que 
se declaram pacientes, irritando a quem os ouve; que se afirmam crentes, confundindo a fé 
alheia; que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. 

Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. 
Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, 

esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silên-
cio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos 
os dons do Cristo. Informam-se quanto à Fonte da Eterna Sabedoria e ligam-se a ela como lâm-
padas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não 
lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos 
como convém saber.  

                                                                                                          Emmanuel 
( Vinha de Luz - Francisco Cândido Xavier) 
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EDITORIAL 
 

 
Em uma página belíssima "Decálogo do Bom Ânimo". André Luiz nos aconselha:  
“Dificuldades? Não perca tempo lamentando. Trabalhe....” 
Das Esferas Superiores o conselho para os nossos momentos di ceis, é sempre o refúgio 

no trabalho. 
Existe uma advertência que constantemente ecoa em nossos corações, trazida pelos men-

sageiros celestes: “Servir Sempre”.  
As dimensões do verbo servir são extremamente abrangentes, alcançando inumeráveis 

aspectos. 
A vida e o nosso processo reencarnatório, nos coloca na posição correta no que diz respei-

to às áreas em que devemos conjugar o verbo servir. 
Surge assim, a demandar nossos esforços; o lar, a oficina de trabalho, as lides espirituais, o 

trabalho voluntário representando esferas de ação que nos cumpre desenvolver e ampliar. 
Quando as en dades luminosas nos concitam ao trabalho, a doação de nós mesmos, não 

se trata de uma orientação que não apliquem às suas próprias vidas na Espiritualidade. 
O roteiro dessas en dades, por mais Luz que possuam, não se limita a uma visão contem-

pla va e está ca do que as cerca. Muito pelo contrário, a ação incansável no Bem, o trabalho 
socorrista, as sublimes lutas redentoras em favor daqueles que se retém na retaguarda, repre-
sentam o marco constante de suas brilhantes trajetórias espirituais.  

Bezerra de Menezes o grande médico, Apóstolo do Bem e da Caridade é exemplo vivo des-
te trabalho incessante que exerce infa gavelmente junto ao leito dos enfermos na Crosta 
Terrena. 

O mestre Jesus exalta a necessidade do trabalho incessante no Bem quando declara: “Meu 
pai trabalha e eu trabalho também". 

Abracemos portanto, os deveres que a Vida nos confiou na certeza que representam leni -
vo e fortalecimento para suavizarmos e vencermos nossas provas redentoras. 

 
 
              Gesilda Gomes Valente - Vice Presidente 

DATAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO ESPIRITISMO 

MÊS ANO DESCRIÇÃO 
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1851 Dia 12 - Nascimento de Oliver Joseph Lodge. 

1856 Dia 3 - Nascimento de Florence Cook. 
1886 Dia 21 - Desencarne do médium britânico, Daniel Dunglas Home. 
1894 Dia 14 - Nascimento de Edgard Armond. 

1900 Dia 10 - Desencarna Paul Gibier 

1925 Dia 3 - Camille Flamarion desencarna na França. 
1943 Dia 24 - Desencarne de Ernesto Bozzano. 
1953 Dia 30 - Fundação da Sociedade Pró Livro Espírita em Braille. 

1966 Dia 16 - Desencarne de Peixotinho (Francisco Peixoto Lins), médium de efeitos 
físicos 

2002 Dia 30 - Desencarna Francisco Cândido Xavier em Uberaba, Minas Gerais. 
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PROGRAMAÇÃO DOUTRINÁRIA 
JUNHO 

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 
2/6/21 QUA 19:30 Estudos sobre o livro Transição Planetária Gilberto Mesquita 
4/6/21 SEX 20:00 Necessário e supérfluo. ( L.E. - Questões , 715 a 717) Edna Paz 
7/6/21 SEG 16:00 Cuidar do corpo e do espírito.  

(E.S.E. - Cap. XVII, item 11) Nély Mesquita 

7/6/21 SEG 20:00 Cuidar do corpo e do espírito.                                                                    
( E.S.E. - Cap. XVII , item 11 ) Silvio Braga 

9/6/21 QUA 19:30 Estudos sobre o livro Transição Planetária Alcir Mesquita 
11/6/21 SEX 20:00 Privações voluntárias. Mortificações.                                                                   

( L.E. - Questões , 718 a 727) Glória Pinto 

14/6/21 SEG 16:00 Muitos os chamados poucos os escolhidos .                                         
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 1 a 9 ) Sonia Gomes 

14/6/21 SEG 20:00 Muitos os chamados poucos os escolhidos .                                         
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 1 a 9 ) Ernani Costa 

16/6/21 QUA 19:30 Estudos sobre o livro Transição Planetária Antonio Caetano 
18/6/21 SEX 20:00 Destruição necessária e destruição abusiva.                                                                   

( L.E. - Questões , 728 a 736) Jorge Simas 

21/6/21 SEG 16:00 Muitos se pedirá aquele que muito recebeu.                                         
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 10 a 12 ) Sueli Gomes 

21/6/21 SEG 20:00 Muitos se pedirá aquele que muito recebeu.                                         
( E.S.E. - Cap. XVIII , itens 10 a 12 ) Luciana Rocha 

23/6/21 QUA 19:30 Estudos sobre o livro Transição Planetária Dionysio Dias Filho 
25/6/21 SEX 20:00 PINGA FOGO Dionysio, Alcir 
28/6/21 SEG 16:00 Dar-se-á aquele que tem.  

(E.S.E. - Cap. XVIII, itens 13 a 15) Aleuda Gorfin 

28/6/21 SEG 20:00 Dar-se-á aquele que tem.                                                     
(E.S.E. - Cap. XVIII, itens 13 a 15) José Soares 

30/6/21 QUA 19:30 Estudos sobre o livro Transição Planetária Mauro Oliveira 

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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