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EDITORIAL 
 

A afirmativa do Mestre Jesus, "Conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará ", merece uma profunda reflexão. 

A Verdade, não terá jamais um caráter pessoal, vinculada 
às nossas posições sociais, espirituais ou políticas. 

Ela diz respeito em seu sentido universalista, à sua vincula-
ção profunda com o Ensino Moral de Jesus, todo ele calcado 
no exercício da caridade, e no combate incessante ao Orgulho 
e ao Egoísmo. 

 Quando Jesus afirma: " Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida", Ele apontava os caminhos salvacionistas dos ensina-
mentos da Boa Nova, trazendo luz e verdade aos corações. 

Na exemplificação dessa verdade, Jesus pregou em total 
simplicidade, sem se filiar ou criar nenhuma ordem religiosa, 
mas combatendo com firmeza, os cultos exteriores, a prepo-
tência dos sacerdotes, enfim, a hipocrisia da sociedade farisai-
ca dominante daquela época. 

A libertação pela Verdade, é aquela calcada em nossa refor-
ma íntima, na busca incessante  pelo aperfeiçoamento moral, 
que se consolida no que Ele exemplificou: o perdão  das ofen-
sas, a tolerância e a indulgência. 

Tudo isso, consubstancia-se  no " Amai-vos uns aos Outros 
", legenda luminosa a encaminhar os passos da humanidade, 
na construção de  um sólido futuro espiritual, libertando- nos 
do jugo das provas e vicissitudes, que fazem parte  ainda hoje, 
do nosso processo  evolutivo. 

A Verdade libertadora e transformadora que Jesus nos ensi-
nou, tem como domicílio, o altar de nossa consciência, onde 
cresce e se desenvolve com as sementes do Bem. 

Só assim, poderemos ser chamados de Obreiros da Seara do 
Mestre Jesus. 

Paz a todos. 
 
 
 
 
 

    Gesilda Gomes Valente - Vice Presidente 

VALORIZE SUA VIDA. 
NÃO FUME!! 

 

DATAS IMPORTANTES NA HISTÓRIA DO ESPIRITISMO 
MÊS ANO DESCRIÇÃO 

SETEMBRO 

1868 Dia 22 - Nascimento de Caibar Schutel. 
1883 Dia 09 - Nascimento de Carlos Imbassahy. 
1914 Dia 02 - Desencarna Albert de Rochas. 
1914 Dia 25 - Nascimento de Herculano Pires. 
2007 Dia 03 - Desencarna José Martins Peralva. 

O TALENTO DE TODOS 

Na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir, 
porque o trabalho, nas concessões do espaço e do tempo, é o talento comum a todos, pelo uso do 
qual o espírito se engrandece, no rumo das Esferas Superiores a que se destina. 

Por ele, as forças mais simples da natureza se movimentam na senda evolutiva, escalando os 
degraus do progresso para a subida aos cimos da experiência. 

Com ele, o verme se agita e fecunda o seio da terra. 
Através dele, esforça-se a semente e transforma-se na planta útil, a erigir-se em abençoada 

garantia do pão. 
Aproveitando-o, a abelha se faz operária laboriosa, fabricando a excelência do mel. 
Atendendo-lhe a inspiração, o manancial se desloca e, crescendo em possibilidades sempre 

mais vastas, converte-se no grande rio que apóia a civilização em torno do próprio sulco. 
Tudo na paisagem que nos cerca é a exaltação desse talento realmente divino. 
É por isso que dinheiro e saúde, cultura e inteligência, tanto quanto os números recursos que 

rodeiam o homem na Terra, subordinam-se ao trabalho, a fim de se agigantarem na produção e na 
multiplicação dos benefícios que lhes dizem respeito. 

Não te deixes vencer pelas considerações negativas da tristeza, da revolta, do pessimismo ou 
da indisciplina, que estão sempre condicionando a ação que lhes é própria à exigência de remune-
ração. 

Responde ao Senhor que te serve por intermédio do trabalho incessante da natureza com o 
trabalho infatigável de teu pensamento e de teus braços, de teu cérebro e de teu coração, para que 
te eleves à comunhão com o Amor Infinito. 
Sem trabalho, a fé se resume à adoração sem proveito, a esperança não passa de flor incapaz de 
frutescência e a própria caridade se circunscreve a um jogo de palavrasbrilhantes, em torno do 
qual, os nus e os famintos, os necessitados e os enfermos costumam parecer, pronunciando mal-
dições. 

Trabalhe e vive. 
Não admitas que a fortuna do tempo, emprestada a todos pela Bondade de Deus se dissipe em 

tuas mãos congelada no ideal inoperante. 
Realmente, muitos desastres nos perseguem o caminho das experiências necessárias, em forma 

de falhas e fraquezas de nossas almas, à frente das Leis de Deus, mas de todos eles, o maior de 
todos é a preguiça, porque a preguiça é a protetora da ignorância e da penúria e, através da penú-
ria e da ignorância, poderemos descer aos mais estranhos desequilíbrios do mal. 

                      Emmanuel 
(Dinheiro - Francisco Cândido Xavier) 

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

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 
2/9/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
4/9/20 SEX 20:00 Simpatia e antipatia terrenas.                                                               

( L.E. - Questões , 386 a 391 ) Edna Paz 
7/9/20 SEG 16:00 O egoísmo. ( E.S.E.- Cap.XI, itens 11 e 12) Niete Pimentel 
7/9/20 SEG 20:00 O egoísmo. ( E.S.E.- Cap.XI, itens 11 e 12) Alcir Mesquita 
9/9/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 

11/9/20 SEX 20:00 Esquecimento do passado.                                                               
( L.E. - Questões , 392 a 399 ) Nély Mesquita 

14/9/20 SEG 16:00 A fé e a caridade.  
( E.S.E.- Cap.XI, item 13) Sueli Gomes 

14/9/20 SEG 20:00 A fé e a caridade.  
( E.S.E.- Cap.XI, item 13) Angela vidal 

16/9/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
18/9/20 SEX 20:00 PINGA FOGO Dionysio, Alcir e Mauro 
21/9/20 SEG 16:00 Caridade para com os criminosos.                                                                                       

( E.S.E.- Cap.XI, itens 14 e 15) Sonia Gomes 

21/9/20 SEG 20:00 Caridade para com os criminosos.                                                                                       
( E.S.E.- Cap.XI, itens 14 e 15) Alberto Bezerra 

23/9/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 
25/9/20 SEX 20:00 Visitas espíritas entre pessoas vivas.                                                     

( L.E. - Questões , 413 a 418 ) Glória Maria 

28/9/20 SEG 16:00 Retribuir o mal com o bem.                                                            
( E.S.E.- Cap.XII, itens 1 a 4) Luciana Rocha 

28/9/20 SEG 20:00 Retribuir o mal com o bem.                                                            
( E.S.E.- Cap.XII, itens 1 a 4) Mauro Oliveira 

30/9/20 QUA 19:30 Estudos sobre Mediunidade Grupo de Estudos 

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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