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Assuntos doutrinários

Visão Espírita

A Terra em transformação

O espírita e a Páscoa

A natureza, maltratada e exaurida em suas forças, cobra o
preço da irresponsabilidade daqueles que deveriam cuidar
dela e responde à altura.

Jesus não morreu para nos salvar,
Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação.

Ante a Transição Planetária
Mensagem recebida pelo Médium Lucival Costa.
Cultura

Fique por dentro

CONCAFRAS-PSE
Encontro espírita reúne mais de 6 mil
E se consolida como o maior encontro voluntário do país.

O teatro espírita e a divulgação do
espiritismo
O Espiritismo dá ao teatro recursos jamais imaginados.
Especial Assistência Espiritual

Espaço da Mocidade

O jovem e o espiritismo
As relações do jovem com os conhecimentos da
espiritualidade podem ajudá-los a
entender melhor o caminho a seguir.

Novo prédio abre espaço para as salas da assistência espiritual
Ampliação do atendimento, mais conforto e organização foram priorizados para atendimento dos frequentadores
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Você Leitor

Editorial

Responsabilidade e Exemplo
Comunicação recebida na
Sala Bezerra de Menezes dia 24/3/2011
Pai de infinita bondade abençoa a cada um de nós,
encarnados e desencarnados, trabalhadores desta casa
maravilhosa de acolhimento e oração.
Jesus, nosso querido e amado mestre, sempre
acolheu a cada um de nós com tanto amor e carinho e é
assim que devemos receber aqueles que nos procuram,
sem distinção de qualquer natureza, sem julgamentos,
pois todos nós frequentadores deste Planeta temos
nossos problemas e limitações. Não podemos recriminar a
quem quer que seja. Precisamos em qualquer situação ter
muito amor no coração e praticar a verdadeira caridade.
Estejamos sempre com Jesus e Kardec que muitos
ensinamentos nos trouxeram e precisamos estar atentos
para não criarmos situações e regras que contrariam a
codificação que tem como referência os ensinamentos
de Jesus.
Queremos parabenizar a todos pelo bom empenho
e a boa vontade de auxiliar aos irmãos necessitados de
carinho, de amor e às vezes do conforto material.
Continuem firmes e perseverantes, pois um bem
jamais será perdido, aquele que auxilia é o maior
beneficiado e a espiritualidade amiga está sempre
presente e disposta em auxiliar aqueles que possuem boas
intenções, aqueles que sentem a dor de seus irmãos e
estão dispostos a fazer o bem.
Nas casas de oração estão as sementes necessárias
para a regeneração da humanidade, precisamos preparar a
Terra para a recepção dessas sementes, precisamos
adubá-las com o Evangelho de Jesus, para que quando a
árvore frutificar esteja em terra boa e em condições de
oferecer bons frutos e multiplicar as sementes.
Nós que divulgamos a doutrina temos uma
responsabilidade muito grande, pois precisamos
convencer pelo exemplo. Seja o nosso sim-sim e o nosso
não-não. Não podemos divulgar algo que não tenhamos
capacidade de vivenciar, pois assim nossas palavras serão
letras mortas. O exemplo arrasta multidões.
Seja Jesus nosso guia e modelo e a codificação
trazida pela falange de Jesus nosso manual de orientação
em todas as tarefas que realizarmos em prol de nossos
irmãos que nos procuram.
Que Jesus seja louvado e que a paz do Divino
Mestre permaneça com todos.

Atendimento ao Público

Graças a Deus
José Dias
Um trabalhador deste templo de amor.
Mensagem recebida pela médium Rita Maria
Aragão Dias no dia 24/02/2011 na sala Bezerra de
Menezes, na reunião bimestral de sustentação no CEAL.

Expediente
Presidente: Deleuse Lettieri.
Diretor de Comunicação: Jorge Monforte.
Vice-Diretora de Comunicação: Gabriele Nunes.
Jornalista Responsável: Meiriluce Santos.
Revisoras: Meiriluce Santos, Gabriela Cristina e
Bárbara Barbosa.
Fotografia: Edson Gês.
Diagramação: Gabriele Nunes.

Colaboradores:
Bárbara Angélica Barbosa, Gabriela Cristina,
Joaquim Emanuel Barbosa, Maria Conceição de
Souza Moreira, Júlia Teodoro, Edson Gês, Victor
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Centro Espírita André Luiz – CEAL
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O espírita e a Páscoa
Jesus não morreu para nos salvar,
Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação.
Páscoa é uma palavra hebraica que significa nós, que se agitam na presente sociedade tecnológica, na
"libertação". Com o êxodo, a Páscoa hebraica será a atual civilização dita e havida como cristã.
lembrança perpétua da libertação do povo hebreu da
Que este homem novo seja um soldado da Paz neste
escravidão do Egito, através de Moisés. Assumida pelos mundo em guerras. Um lavrador do Bem neste planeta de
cristãos, a Páscoa Cristã será a lembrança permanente de que indiferença e insensibilidade. Um paladino da Justiça neste
Deus libera seu povo de seus “pecados” (erros), através de orbe de injustiças sociais e de tiranias econômicas, políticas
Jesus Cristo, novo cordeiro pascal.
e/ou militares. Um defensor da Verdade num plano onde
O ritual da Páscoa mantém viva a memória da imperam a mentira e o preconceito tantas e tantas vezes em
libertação, ao longo de todas as gerações. “Cristo é a nossa conluios sinistros com as superstições, as crendices e o
Páscoa (libertação), pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o fanatismo irracional.
pecado do mundo” - (João, 1:29).
Que este homem novo, anseio de todos nós, seja um
João usou o termo Cordeiro, porque usava-se na operário da Caridade, como entendia Jesus: Benevolência
época de Moisés, sacrificar um cordeiro para agradar a Deus. para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com
Portanto, dá-se a ideia de que Deus sacrificou Jesus para nos as imperfeições alheias.”
Por isso, nós Espíritas, podemos dizer que
libertar dos pecados. Mas para nos libertarmos dos
comemoramos a páscoa
“pecados”, ou seja, dos
“Queremos nos livrar deste homem velho,
todos os dias. A busca desta
erros, devemos estar
que ainda dá maior importância para o coelhinho, “libertação” e/ou “renovação”
dispostos a contribuir,
é diária e não somente no
utilizando os ensinamentos
o chocolate, o bacalhau, do que renovar-se.“
dia e mês pré-determinado.
do Cristo como nosso guia.
Porque Jesus não morreu para nos salvar; Jesus viveu para
Queremos nos livrar deste homem velho. Que ainda
nos mostrar o caminho da salvação.
dá maior importância para o coelhinho, o chocolate, o
Esta palavra “salvação”, segundo Emmanuel, vale por bacalhau, etc., do que renovar-se. Que acha desrespeito
comer carne vermelha no dia em que o Cristo é lembrado
“reparação”, “restauração”, “refazimento”.
Portanto, “salvação” não é ganhar o reino dos céus; na cruz, sem se dar conta que o desrespeito está em
não é o encontro com o paraíso após a morte; salvação é esquecer-se Dele, nos outros 364 dias do ano, quando
“libertação” de compromisso; é regularização de débitos. E, odiamos, não perdoamos, lesamos o corpo físico com
fora da prática do amor (caridade) de uns pelos outros, não bebidas alcoólicas, cigarro, comidas em excesso, drogas,
seremos salvos das complicações criadas por nós sexo desregrado, enganamos o próximo, maltratamos o
mesmos, através de brigas, violência, exploração, animal, a natureza, quando abortamos, etc. Aliás, fazemos
desequilíbrios, frustrações e muitos outros problemas que na páscoa o que fazemos no Natal: duas datas para
reflexão, mas que confundimos, infelizmente, com
fazem a nossa infelicidade.
Portanto, aproveitemos mais esta data para presentes, festas, comidas, etc.
Portanto, quando uma instituição espírita se propõe a
revermos os pedidos do Cristo, para “renovarmos” nossas
atitudes. Como disse Celso Martins, no livro “Em busca do distribuir ovos de páscoa aos carentes não significa que
esteja comemorando esse dia, apenas está cumprindo o
homem novo”:
“Que surja o homem NOVO a partir do homem preceito de caridade, distribuindo um pouco de alegria aos
VELHO. Que do homem velho, coberto de egoísmo, de necessitados.
orgulho, de vaidade, de preconceito, ou seja, coberto de
ignorância e inobservância com relação às Leis Morais,
possa surgir, para ventura de todos nós, o homem novo,
gerado sob o influxo revitalizante das palavras e dos
exemplos de Jesus Cristo, o grande esquecido por muitos de

Escrito por Rudymara
Fonte: Revista Cristã de Espiritismo
www.rcespiritismo.com.br

INSTITUTO DE MEDICINA E ESTÉTICA

Depilação a Laser, Eletrólise e Tratamento Corporal

Doces, balas, chocolates, descartáveis e artigos para festa.
QE 07 Bl. H Lj. 07 - Galeria Karim - Guará I-DF
Tel.: (61) 3568-3632 / 3381-3078

Deleuse Lettieri e Cíntia Lettieri
SGAS 714/914 - Bl. E - Sl. 25 - Ed. Talento - Brasília-DF
Fone: (61) 3201-7799 / 3201-0797 / 7814-4724 / 81*44788
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CONCAFRAS-PSE
Encontro espírita reúne mais de seis mil em GO e MT
Concafras-PSE chega a sua 55ª edição e se consolida como o maior encontro voluntário do país.
Imagine sair de casa no período do carnaval, de Souza, poetiza brasileira que conduzia espíritos sofredores
enfrentar mais de seis horas de viagem de ônibus, dormir durante a campanha para tratamento espiritual.
E engana-se quem pensa que a Concafras-PSE é
em um alojamento coletivo e passar três dias ininterruptos arrecadando mantimentos para pessoas necessita- enfadonha ou monótona. O sentimento geral é de alegria e
das? Esse foi o caminho escolhido por milhares de espíritas, singular clima espiritual. Não é difícil encontrar pessoas
em sua maioria jovens, com destino ao maior evento voluntá- carregando caixas, organizando alimentos ou estudando
Espiritismo com sorriso aberto. Uma característica dessa
rio do Brasil: a Concafras-PSE de 2011.
A Concafras-PSE é a Confraternização das Confraternização é que você não consegue ficar um minuto
Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e Promoção sem encontrar participantes e grupos de violeiros cantando a
qualquer hora entre os corredores e
Social Espírita, foi criada em 1957, em
“O sentimento geral
atividades do evento, é a alegria cristã
Ribeirão Preto, por Nympho de Paula Corrêa,
atuando com grande vibração sempre
quando começou a arrecadar alimentos e
é de alegria
distribuir entre os mais pobres durante as e singular clima espiritual.” harmonizando cada atividade.
No encontro é possível fazer cursos
atividades da Federação Espírita de São
Paulo (FEESP). O movimento ganhou grande repercussão e que vão desde a explicação sobre a implantação de atividades
se consolidou como um grandioso evento, que realiza-se na Casa Espírita – como a criação de uma mocidade ou de
todos os anos durante o período do carnaval, no qual a sua campanhas assistenciais, por exemplo – até estudar mediunimarca principal é a prática da caridade. O encontro reúne dade, biografias de grandes espíritas ou participar de oficinas
anualmente trabalhadores espíritas em várias cidades manuais variadas.
Por onde passa a Concrafas deixa um rastro de luz
brasileiras.
O evento ganhou esse nome depois que uma das porque é uma grande concentração de pessoas com objetivos
participantes da campanha na inauguração das atividades comuns de auxílio ao próximo, confraternização, divulgação
notou que sempre durante a arrecadação de alimentos havia da Doutrina Espírita, oração e reflexão espiritual.
um espírito singular que acompanhava espíritos em grande
Assista um documentário produzido nessa Concafras:
sofrimento. O médium Francisco Cândido Xavier quando
www.cealdf.org.br/
consultado sobre o ocorrido, informou que se tratava de Auta

CENTRO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ - CEAL
APRESENTA

Tarde de Tortas
dia 15 de maio
das 18h às 20h
Convites a
R$ 15,00
Convites a venda na Livraria do CEAL.
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Semana
de Kardec

150 Anos de
O Livro dos Médiuns
De 17 a 24 de abril
Local: Centro Espírita André Luiz – CEAL

SGAS 604, L2 Sul, Brasília-DF

Palestras

Painéis

Dia 17/04, domingo, (abertura)
das 16h30 às 18h30
Palestra: 150 anos de
O Livro dos Médiuns
Expositor: Geraldo Campetti

Dia 19/04, terça-feira,
das 19h45 às 21h30:
Mediunidade de Efeitos Físicos

Dia 18/04, segunda-feira,
das 19h30 às 21h30
Palestra: Mediunidade e Auto
Conhecimento
Expositora: Maise Braga
Dia 20/04, quarta-feira,
das 19h30 às 21h30
Palestra: Mediunidade e
Transtornos Psiquiátricos
Expositor: Nazareno Feitosa
Dia 21/04, quinta-feira,
das 15h30 às 17h
Palestra: Mediunidade com Jesus
Expositor: Lélio Verdi
Dia 22/04, sexta-feira,
das 19h30 às 21h30
Palestra: Influência do Exercício da
Mediunidade sobre a saúde física e
mental
Expositora: Adriana Freitas
Dia 23/04, sábado, das 16h às 18h
Palestra: Mediunidade e Juventude
Expositores: Virgínia e Ruben

– Contexto histórico dos fatos
mediúnicos no Antigo e no
Novo Testamento.
– Expositor: Francisco Chaves
Guerreiro.
– De Hydesville a Kardec
– Expositores: Douglas Campos
e Edna Lúcia.
– Pesquisadores dos Fenômenos
– Expositor: Brasil Coury
Dia 21/04, quinta-feira,
das 19h45 às 21h30:
Mediunidade de Efeitos Intelectuais
– Contexto Histórico: Os Oráculos,
Pitonisas, Buenas Dichas
– Expositora: Rita Maria Aragão
Dias
– Os Mecanismos da mediunidade
de Efeitos Intelectuais
– Expositor: José Luiz Dias
– Os Tipos mais comuns de
Mediunidade de Efeitos Intelectuais.
– Expositor: Bruno Rocha

Dia 24/04, domingo, (encerramento)
das 16h30 às 18h30
Palestra: Sociedade Parisiense de
Estudos Espíritas
Expositor: Roberto Versiani

APOIO:

REALIZAÇÃO:

CLÍNICA LETTIERI LTDA

PSICOLOGIA
MEDICINA

Dra. Denise Lettieri Costa - CRP-DF 0170
Dr. Emerson Mamede - CRM-DF 5460
Exames médicos / psicológicos - DETRAN-DF (Carteira de Motorista)
Avaliação psicológica - Seleção - Psicoterapia - Orientação Vocacional
clinicalettieri@brturbo.com.br
Matriz:
Filial:
SGAS 915 - Lt. 71 - Conj. B - Bl. D
CRS 510 - Bloco B - Entrada 17
Sobreloja - Asa Sul
Sala 211 - Ed. Office Center - Asa Sul
Tel.: 3245-7076 / 3345-2922
Tel.: 3242-6681 / 3242-4042

“150 anos revelando e
esclarecendo, à luz da razão,
as leis que regem a
comunicação com os Espíritos.”
Reformador/Janeiro 2011
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Cultura

O teatro espírita e a divulgação do espiritismo
O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus,
dá ao teatro e às artes em geral recursos jamais imaginados.
O teatro espírita tem como principal característica a
inclusão dos conceitos éticos do Espiritismo na arte da
representação. O Espiritismo apesar de não ser moralista é
moralizante em todos os sentidos, porque parte do pressuposto de
que só poderemos cumprir nosso destino evolutivo orientando ações
por uma ética fundamenta no amor fraterno, aquele ensinado no
Evangelho de Jesus. Esse é um dos fundamentos que constrói o
teatro espírita.
A arte da representação com conceitos espíritas trabalha com
os valores humanos adquiridos através dos séculos, estuda
dramaturgos e teóricos espíritas; analisa as aquisições conceituais,
buscando criar uma linguagem cênica cuja beleza e originalidade
venha contribuir diretamente na aquisição de valores morais para
cada ser humano.
Segundo, Kardec Silva Santos, participante do teatro do
Centro Espírita André Luiz, muitas pessoas têm uma informação
acerca do espiritismo e não se atentam para um livro, mas ao
assistirem uma peça teatral algo desperta seu interesse e modifica
sua percepção. Kardec Silva já apresentou algumas peças ao
público infantil e afirma “Para as crianças é sempre mais divertido”.
Quanto ao teatro infantil alguns princípios devem ser
observados: a criança é muito voltada para o campo visual. Por isso
as encenações devem ser coloridas; os atores valorizando gestos e
movimentos conseguirão prender mais a atenção do público infantil.
Os textos devem ser alegres e dinâmicos, com falas curtas e claras,
pois quando usamos textos longos dispersamos as crianças e
fugimos do nosso objetivo.
Também encontramos no teatro a dança, a expressão
corporal e a literatura. Trata-se, portanto, de uma potente aglomeração de forças capazes de tocar o coração do homem em sua
essência mais pura: o espírito eterno. Porém, como potência
agregadora que é o teatro pode despertar, quando mal conduzido,
instintos inferiores que ainda habitam o espírito, atuando em sua
sensibilidade de forma desastrosa. O Espiritismo, que é o
Consolador prometido por Jesus, dá ao teatro e às artes em geral

Clínica

Odontológica

recursos jamais imaginados.
Como disse Allan Kardec em Obras Póstumas, o conhecimento da realidade espiritual oferece um leque imenso de possibilidades criadoras aos artistas que buscam banhar-se nesse mar de
recursos. No entanto, nunca devemos nos esquecer de que usar a
arte como veículo de divulgação doutrinária significa abordá-la em
sua verdadeira finalidade, tão bem sintetizada por André Luiz em sua
obra Conduta Espírita: "A arte deve ser o belo criando o bom".
No que se refere ao teatro, devemos sempre atentar para
dois pontos fundamentais: 1º.) Fidelidade Doutrinária: Os textos
devem estar fiéis e puramente embasados nos princípios doutrinários; calcados na codificação kardequiana e em obras complementares de fonte segura. 2º.) Conhecimento Teatral: Aprofundar nos
assuntos referentes a esta maravilhosa arte, que realiza seus
objetivos quando feita com qualidade. E a qualidade só se alcança
com conhecimento, amor e dedicação. Pois como disse o Espírito de
Verdade: "Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruivos, eis o segundo."
Um texto, para ser considerado realmente espírita, deve
respeitar os princípios contidos na base sólida que é Allan Kardec,
alicerce da dramaturgia espírita. Não é pelo fato de abordar a
reencarnação, por exemplo, que um texto é necessariamente
espírita. O texto espírita é aquele que não fere, em nenhum momento, qualquer princípio doutrinário, estimulando e divulgando o
espiritismo em sua essência.
Caso, após a leitura desse texto, tenha despertado o seu
interesse em montar uma equipe de teatro espírita, fique atento para
a rotina da casa espírita, respeitando as atividades desenvolvidas. A
disciplina é comum a todas as reuniões que acontecem no centro
espírita, pois toda frente de trabalho que se abre recebe o amparo
espiritual necessário. Para que esse amparo seja eficaz, é fundamental que se respeitem datas e horários.
E não se esqueça, é de suma importância a leitura do
evangelho seguida da prece no início e no final para que se possam
iniciar e encerrar os trabalhos em sintonia com o amor do Pai.

al

Or

QI 04 - Bloco B - Lote 05
Sobreloja - Guará I - DF

Dra. Juracy Barretos Sinício
Dr. Leandro Luiz Alves Ferreira
Dra. Ana Elisa Sinício de Barros
Dra. Silvia Helena Barretos Sinício
Dra. Isabel Cristina Sinício de Barros
Fones: (61) 3567-8184
(61) 3568-2420

AE 2A - Setor de Oficinas

3382-8020 e 3382-0733
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Assuntos Doutrinários

A Terra em transformação
A natureza, maltratada e exaurida em suas forças, cobra o preço da irresponsabilidade daqueles que deveriam
cuidar dela e responde à altura.
A humanidade assiste assombrada aos reveses de
uma natureza revoltada que parece querer destruir,
exterminar toda a vida existente no planeta. Qual novo
apocalipse, águas violentas envolvem e levam de roldão
casas, árvores e todos os seres vivos que se encontram pelo
caminho. Sem poder acreditar nos desastres que ocorrem, os
homens por toda parte, por todo canto do planeta, recorrem à
solidariedade mútua como meio de encontrar forças para
sobreviver e reconstruir suas vidas.
Confusos, de coração dolorido e sofrendo as perdas
materiais e morais, encontram, ainda sim, a Misericórdia
Divina que permite o crescimento espiritual através da “irmã
dor”, aquela que permite clarear nossa visão e abrir as portas
da evolução espiritual.
Estamos à beira dos momentos cruciais de mudança
terrena. Nosso orbe já se prepara para mudar de estágio
evolutivo e passar ao estágio de Planeta de Regeneração.
É chegado o momento de expiar nossas últimas dívidas
e provar nossa fé para que sejamos merecedores da Nova
Terra que está por vir.
Somente os espíritos que se esforçaram na sua reforma
íntima poderão continuar na terra que o Senhor Vosso Deus

vos dará. Mas Cristo, benevolente e amigo, luta ao nosso lado.
Ele não nos abandona porque Deus não desampara nunca.
As chances de crescimento espiritual estão por toda
parte, principalmente nas inúmeras oportunidades que o dia a
dia nos oferece para auxílio aos nossos irmãos sofredores.
Nos momentos mais difíceis e dolorosos de nossa
jornada, juntemo-nos em oração e trabalho, cumprindo o que
ensina o Cristo desde sempre: “Amemo-nos uns aos outros
como a nós mesmos.”
A noite é escura,
mas o amanhecer não tarda.
Busquemos a luz divina do amor de Deus que nos guia
pelos caminhos tortuosos e sejamos fortes para as lutas
vindouras. A Terra espera de nós o trabalho árduo na
reconstrução do Reino de Deus.
Ainda que a dor lancinante das perdas de tudo o que
nos foi mais querido nos rasgue a alma, lembremo-nos de
que a madrugada é sempre mais escura quanto mais perto
está o amanhecer.
Cristo nos aguarda. Até lá, vigiemos, oremos,
trabalhemos e mantenhamo-nos unidos na certeza de que o
Planeta de Regeneração depende de todos nós.

Ante a Transição Planetária
Mensagem recebida pelo Médium Lucival Costa na Reunião de Sustentação do CEAL em 24 de fevereiro de 2011.
Prezados irmãos de ideal cristão, muita paz.
Chegamos a um final de ciclo evolutivo em que o progresso
espiritual se desenvolve de maneira grandiosa.
Aqui o progresso no campo da eletrônica faz
verdadeiros prodígios. Ali no campo da engenharia, a
tecnologia se projeta num largo campo de atividades. Mais
além, a medicina faz verdadeiros milagres ensejando a cura
e o bem estar dos seres que, através dos tratamentos, obtém
a cura e a tranquilidade de todos.
Bem sabemos que a cada dia seres iluminados
chegam a esta escola planetária com a finalidade de ajudar
nesse momento de transição planetária pelo qual o planeta
atravessa. Esses seres iluminados trazem a missão sagrada
de orientar, consolar, instruir, apaziguar todos os alunos
matriculados nesta escola.
Infelizmente, junto com esses luminares do bem,
chegam também irmãos menos esclarecidos que ainda não
conseguiram vivenciar o amor, a paz, a mansuetude tão bem
ensinadas pelo Divino Mestre Jesus.
Contudo, o Pai Maior não esquece nenhuma das suas
ovelhas, pois, a cada filho desgarrado, Jesus está vigilante
dando a ele uma última oportunidade, antes que chegue o

momento final da seleção que já está se processando de
maneira acelerada.
Qual o nosso papel de seguidores das pegadas do
Mestre e dos Seus ensinamentos deixados nas páginas
amoráveis do seu Evangelho? Nossa missão é por em
prática essa vivência evangélica, orientando cada irmão
carente de amor e de solicitude, pois os instantes da seleção
estão se processando a passos largos e os da direita e os da
esquerda do Cristo já estão assinalados e entre eles os que
emigrarão para um mundo inferior, no qual aprenderão a
valorizar através do sofrimento as oportunidades que
perderam. Quanto aos da direita do Cristo continuarão a
socorrer, orientar e ajudar os que ficaram na terra
selecionada e renovada.
Eis o nosso papel, queridos irmãos. Só o amor nos
ajudará a apagar a multidão de erros que nós mesmos
criamos.
Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos e que
sejamos dignos da Sua confiança nas tarefas que Ele já nos
deu e que outras ainda virão.
Muita paz.
Um irmão protetor da casa de André Luiz.
SEMINÁRIO ADOLESCÊNCIA E VIDA
Seminário para a Mocidade Espírita André Luiz
Datas: 30/04, 21/05, 25/06 e 06/08
Facilitador: Daniel Campos Cavalcante
CEAL - DIJE - MEAL
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Jornal Raio de Luz
Especial Assistência Espiritual

Novo prédio abre espaço para as salas da assistência
espiritual
Ampliação do atendimento, mais conforto e organização foram priorizados para atendimento dos
frequentadores
Quem conheceu as salas de Assistência Espiritual orientadas”. Segundo ele, no ano de 2010 foram atendidas
que durante tantos anos funcionaram no térreo do CEAL, mais de 50 mil pessoas nas salas de assistência espiritual do
certamente observou que elas foram se tornando pequenas CEAL, havendo sempre a necessidade da contribuição de
para o número de pessoas que procuravam auxílio novos colaboradores, sejam de antessalas ou de salas de
espiritual. Muitas esperavam fora da sala ou eram assistência espiritual. As pessoas interessadas em auxiliar
encaminhadas, em grupos, para salas separadas, quebrando o nas atividades podem procurar os respectivos coordenadores
ritmo do tratamento.
para obterem maiores informações.
A novidade agora é que, com a inauguração do
O ambiente, por ser um espaço de aprendizagem,
elevador – medida imprescindível para que pessoas idosas ou reflexão, assistência e elevação espiritual, requer silêncio e
com dificuldade de locomoção pudessem passar pelas salas disciplina. Nas salas, mais amplas e arejadas, os participantes
de assistência –, essas salas
assistem a palestras que
foram reunidas no 2° andar do
abordam temas relevantes de
“O atendimento foi reorganizado, garantindo
prédio novo e o atendimento foi
cunho material e espiritual que
maior agilidade, conforto e mais vagas para
reorganizado, garantindo maior atender a todos os que buscam auxílio espiritual." incitam a busca da reforma íntima
agilidade, conforto e mais vagas
e o autoconhecimento. As
para atender a todos os que buscam auxílio espiritual.
atividades das antessalas buscam estimular a permanência e
O Coordenador das Antessalas, Caio Mourão, avalia a participação dos assistidos. Os temas têm duração de 35
mudança como um avanço porque possibilitou a reformulação minutos e podem ser abordados de duas formas: com o
do atendimento de acordo com as necessidades do público, palestrante e o público interagindo em tempo integral ou com
diminuiu a carência de oradores e favoreceu a integração dos exposição oral de 20 minutos e após 15 minutos são abertos à
colaboradores de forma que, caso haja carência em uma sala, participação do público, que pode levantar questões, discutir
qualquer um deles poderá ser remanejado para outra sem os assuntos propostos e tirar dúvidas.
prejuízo algum, devido à padronização das atividades.
A necessidade de espaços adequados era um velho
Para se ter uma ideia, lembra Marcelo Theodorovicz, anseio de todos, por isso essa nova etapa representou um
Coordenador de Assistência Espiritual (CAE), antes o pronto- grande avanço que só foi possível com o esforço e a ajuda de
socorro atendia em salas pequenas e os grupos acabavam colaboradores, frequentadores, voluntários, patrocinadores e,
sendo desmembrados. Os trabalhos foram agrupados e não certamente, da Espiritualidade Maior.
existe mais confusão, as pessoas estão mais bem

O que é a Assistência Espiritual?
A assistência espiritual é uma atividade que sempre
existiu no CEAL e conta com um número significativo de
frequentadores. Tomando como base os ensinamentos cristãos,
busca proporcionar o fortalecimento do indivíduo nos aspectos
moral e espiritual, incentivando o autoconhecimento e buscando
forças para cada um superar seus problemas individuais.
As primeiras etapas da Assistência Espiritual são a
palestra pública e o passe, que acontecem no salão de
palestras. No Atendimento Fraterno, busca-se identificar as
necessidades de cada um para posterior encaminhamento
para o tratamento adequado, como a valorização interior, o
apoio psicológico, a assistência à distância, a terapia espiritual,
a assistência aos médiuns e a desobsessão, entre outros. A
assistência também se estende aos irmãos desencarnados.
O resultado efetivo depende principalmente do esforço
individual, devendo cada um refletir sobre o conhecimento
adquirido e se esforçar pela transformação moral e melhoria
espiritual. Não é possível acontecer o auxílio sem uma
mudança interior. De nada adianta o esforço dos colaboradores
da Assistência Espiritual, participantes ativos que atuam junto
com a espiritualidade, se não houver o reconhecimento de que
cada um é responsável por seus atos e que o crescimento
espiritual e a resolução de seus problemas dependem da
vontade de se melhorar e superar suas dificuldades, o que só
pode acontecer por meio de uma reforma íntima, tendo por
base os ensinamentos do Divino Mestre.

Como buscar ajuda na Assistência Espiritual?
As atividades do CEAL são variadas e acontecem
todos os dias, em vários horários. O primeiro auxílio ocorre
durante toda a semana no Atendimento Fraterno, que conta
com pessoas especialmente preparadas e treinadas para
analisar caso a caso e fazer o encaminhamento adequado,
seja para o pronto-socorro, a valorização interior, físicoespiritual ou outros, conforme a necessidade.
Nas manhãs dos domingos também é desenvolvido o
mesmo trabalho, mas as vagas são especialmente
direcionadas para crianças e pessoas que não podem
participar das atividades durante a semana.
Quem quiser buscar o auxílio da Assistência
Espiritual, deve procurar o Atendimento Fraterno. E se você
precisa de ajuda, busque orientação na recepção do CEAL.
Marcelo Theodorovicz
Coord. da Assistência Espiritual

Caio Mourão
Coord. das Antessalas

Rayto de Luz
Criança evangelizada, humanidade transformada.

Conto

A Páscoa

A Lição da Floresta Azul

Qual é o verdadeiro significado da páscoa?

(Texto adaptado)
BIS nº 29 – abril de 2001

Olá, meu amiguinho!
Estamos quase chegando ao domingo de Páscoa! É um dia muito
feliz porque logo lembramos de presentes, de coelhinhos e de ovos de
chocolate! Contudo, a verdadeira Páscoa não é nada disso.
Você sabe o que representa a Páscoa?
Originalmente, a Páscoa é uma festa anual dos hebreus, que
comemoram a saída do seu povo do cativeiro no Egito.
Muito tempo depois, tornou–se uma festa anual dos cristãos,
porque foi exatamente na Páscoa judaica que Jesus foi preso, julgado
e condenado a morrer na cruz, entre dois ladrões. Era sexta–feira.
No domingo, Maria Madalena e outras duas mulheres, levando
aromas e ervas para embalsamar o corpo de Jesus, foram até o
túmulo e o encontraram vazio. Depois, Maria Madalena viu Jesus e
conversou com ele, compreendendo que ele tinha ressuscitado.
Então, em memória de Jesus, que retornou em espírito e verdade
após a sua morte, os cristãos passaram a comemorar a Páscoa.
Esse fato, conhecido como a ressurreição de Jesus, é dos
acontecimentos mais importantes e decisivos, pois representa a prova
da imortalidade da alma, que o Cristo tanto havia pregado.
Quanto ao costume de presentear com ovos, vem dos tempos
antigos, quando os pagãos celebravam a volta da primavera
oferecendo uns aos outros ovos de galinha, pintados de cores vivas,
hábito que ainda existe em certos países.
E o que é que o coelho tem com isso?
Muitos povos têm o coelho como símbolo da fertilidade,
representando a renovação da vida, assim como o próprio ovo.
E os ovos de chocolate, tão gostosos?
Para incentivar as vendas no período que antecede à Páscoa,
alguém uniu o útil ao agradável. Inventou os ovos de chocolate, que os
comerciantes passaram a vender com grande sucesso.
Podemos ganhar e comer ovos de chocolate, sem culpa. Não
podemos nos esquecer, porém, de que o significado da Páscoa
é muito importante para nós, cristãos. Neste domingo de
Páscoa, então, vamos nos lembrar de Jesus, agradecendo a ele
pela sua vida, pelo exemplo que nos deixou e pelo seu Evangelho,
que é luz em nossas almas.
(Texto adaptado)
Célia Xavier Camargo
Fonte: O Consolador – Revista Semanal de Divulgação Espírita

Para colorir
O Sermão da Montanha

http://omanancialzinho.blogspot.com

A Floresta Azul é um lugar muito bonito. Há muitas árvores e flores
coloridas por todos os lugares. Lá moram muitos animais, mas
ultimamente quase não se via ninguém brincando na Floresta ou
passeando no lago. O Leão, Rei da Floresta, um dia saiu para visitar
alguns amigos e logo percebeu que seu Reino estava triste e que
todos pareciam muito ocupados. Chamou sua Ministra Coruja e
perguntou o que estava acontecendo. E ela respondeu:
– Estão todos ocupados, preparando chocolates e ovos para a
Páscoa.
O Rei não entendeu, afinal, para ele a Páscoa não era feita apenas
de chocolate, mas de união e alegria. Ele resolveu, então, fazer uma
reunião e chamou todos os animais da Floresta. Vieram todos, incluindo
a Dona Onça, Seu Jacaré e a Preguiça, que chegou atrasada, mas veio.
– Meus caros amigos, disse o Rei, acho que estamos esquecendo
do verdadeiro significado da Páscoa. Alguém sabe o que
comemoramos nesta data?
– Comemoramos o Coelhinho com chocolates – disse o Macaco
rindo. Mas logo parou, porque Dona Elefanta olhou séria para ele.
– Lembramos o aparecimento de Jesus, em espírito, provando que
o espírito continua vivo após a morte do corpo físico – ensinou a
Girafa.
– É verdade. Podemos até trocas presentes, mas isso não deve
ser o mais importante – disse o Rei Leão.
– O que realmente importa é ter atitudes de amor, amizade e paz
para com todos – completou a Ministra Coruja.
Todos entenderam que estavam preocupados demais com a festa,
com os chocolates e que acabaram esquecendo de conviver com os
outros animais e praticar as boas atitudes ensinadas por Jesus.
Naquele ano, a Páscoa na Floresta Azul foi um momento muito
especial, sem presentes, mas com muita alegria e amor entre os
animais. Jesus, que tudo observava no plano espiritual, ficou contente
porque eles entenderam o verdadeiro significado da Páscoa.

Rayto de Luz

O jovem e o espiritismo
As relações do jovem com os
conhecimentos da espiritualidade
podem ajudá-los a entender melhor o
caminho a seguir.

espiritodearte.blogspot.com

Espaço da Mocidade

“Quem aprende pode ensinar.
E quem ensina aperfeiçoa o aprendizado.”
(Meimei)
A Evangelização Infanto-Juvenil é um dos nobres
trabalhos dentro da Casa Espírita. Ela alcança os espíritos no
momento mais propício ao seu aperfeiçoamento e nas
melhores e mais harmoniosas condições de aprendizado que
é durante a infância.
A criança e o jovem bem orientados pelos ensinamentos do
Consolador Prometido serão os futuros trabalhadores da Casa Espírita,
cidadãos do mundo de regeneração e irmãos a socorrer outros irmãos
em necessidade. Mas, principalmente, serão aqueles que irão levar
para dentro de sua casa o aprendizado que a família necessita.
Muitas e muitas vezes, é a criança ou o jovem quem leva os
ensinamentos para o lar em desajuste e em meio a provações
redentoras, ainda que dolorosas e difíceis. É no ambiente familiar
em desalinho que o ensinamento da Evangelização Espírita
Infanto-Juvenil se faz mais importante, ajudando aquele espírito
recém-encarnado e que já vive provações e missões importantes a
ter o apoio necessário para sair vitorioso de sua lida.
O trabalho do evangelizador Infanto-Juvenil não pára ao final
das aulas preparadas com carinho e esmero, é justamente ali que ele
começa, ao observar o aluno e acompanhar sua família,
encaminhando seus familiares ao tratamento necessário e
orientando nas dificuldades e nas dúvidas que surgirão pelo caminho.
Evangelizar acaba por tornar-se um trabalho com toda a
família. E evangelizar a família é a missão mais importante de todas,
de modo que toda a Casa Espírita encontra-se envolvida no processo.
Acolher a criança e o jovem é também acolher sua família
indiretamente – quando apenas aqueles são assistidos – ou
diretamente – a partir do momento em que a família passa a
participar das atividades da Casa Espírita, como o Grupo de Pais,
por exemplo. Este é um trabalho de alcance inimaginável na medida
em que várias gerações de uma família serão transformadas a partir
de um núcleo fortalecido, protegido e incentivado.
A evangelização Infanto-Juvenil é um dos caminhos pelo
qual o crescimento espiritual pode ser alcançado mais
rapidamente. E, trabalhando em conjunto com as outras atividades
da Casa Espírita, realizará a grande missão do Espiritismo no
caminho da redenção das almas.

imagens.kboing.com.br

Ao revelar que a alma é imortal e a
reencarnação é um fato, o Espiritismo Cristão dá uma grande
colaboração na busca da felicidade. O espírita sabe que as
alegrias do futuro dependerão dos nossos atos no presente.
Amparado na certeza de que a vida na Terra é apenas um momento
diante da eternidade, aprende a viver em espírito utilizando a matéria e
não valorizar a matéria comprometendo o espírito.
Para a formação dos jovens, os ensinamentos da doutrina
são essenciais. Logo depois da infância somos mergulhados numa
série de transformações bastante conhecidas. Até o cérebro se
modifica. E, durante essa transição, é comum encontrarmos jovens
azedos, queixosos e atrevidos que, quando não culpam a crise da
adolescência, responsabilizam os outros por seus desequilíbrios.
Joanna de Ângelis, mentora espiritual de Divaldo Franco,
alerta contra os impulsos imaturos dessa fase que levam à
experimentação de novas sensações, sempre a procura de um
alívio, um refúgio ou um anestésico para os problemas, muitas vezes
corriqueiros e que afetam quase todo o mundo. E o único antídoto
para esses males é a educação, “no seu sentido global, aquela que
vai além dos compêndios escolares, que reúne os valores éticos da
família, da sociedade e da religião”, escreve De Ângelis. Só Deus
pode nos ajudar a encarar as dificuldades da vida, a superar os
obstáculos e somente Ele nos dá esperança para vencer sempre.
A preocupação com a juventude é muito antiga. Escrito 250
anos antes de Cristo, o Eclesiastes, livro do Antigo Testamento da
Bíblia, dá ênfase à questão: “Jovem, alegre-se na sua juventude e
seja feliz nos dias da mocidade. Siga os impulsos do seu coração e
os desejos dos olhos. Contudo, saiba que Deus vai pedir contas a
você de todas essas coisas. Expulse a melancolia do seu coração e
afaste do seu corpo a dor, porque a juventude e os cabelos pretos
são fugazes” (Eclesiastes 11:9-10).
Feliz será, você jovem, que conseguir amadurecer
assumindo as responsabilidades pela própria vida, sem a arrogância
que o impede de ouvir os mais experientes e a confusão mental que
o torna vulnerável às más tendências, como uma canoa em meio ao
mar agitado. A Doutrina Espírita ensina que Jesus Cristo é o nosso
porto seguro, modelo e guia. Diante disso, o jovem passa a ter
referências morais para viver, segundo seu livre arbítrio, consciente
da sua responsabilidade como espírito imortal rumo à perfeição.

Evangelização,
o caminho do bem

Espaço da DIJE
Neste mundo conturbado onde estamos passando por
grandes momentos de transição, quem tem noção segura de
onde vem, porque está aqui e para onde vai, poderá, certamente,
dar grande contribuição para o alívio de almas que se sintam
perdidas e desoladas com as catástrofes crescentes a cada dia.
Uma vez que a Lei do Progresso é inexorável e ainda que haja
mentes descrentes, o progresso se fará, pois é uma lei da
natureza.
Desse modo, a evangelização infanto-juvenil ao transmitir às
nossas crianças e jovens “a noção de imortalidade, de progresso
contínuo, de livre-arbítrio, da lei de causa e efeito e de vidas
sucessivas, mediante a reencarnação, nas quais se deve
fundamentar a filosofia da educação que o Espiritismo revela,

terão forças capazes de educar, por oferecer uma argumentação
muito forte em favor da necessidade do progresso espiritual e por
conter uma motivação, igualmente vigorosa, para a busca desse
progresso” (Cecília Rocha, Pelos Caminhos da Evangelização,
Ed. FEB).
Por isso, precisamos de sua colaboração como
evangelizador e facilitador, para que possamos oferecer ensino
de qualidade aos jovens e crianças frequentadores da nossa
mocidade e da nossa evangelização.
Se você já concluiu seus estudos do ESDE, evangelize,
coopere com Jesus.
Diretoria da Infância e Juventude Espírita - DIJE

