RAIO DE LUZ
“Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face,
em todas as épocas da humanidade.” (Evangelho Segundo o Espiritismo)
Informativo do CEAL - www.cealdf.org.br - Edição Nº XXX - Ano IX - agosto e setembro de 2011

Os Obreiros do Senhor
«(...)Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo
aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores
animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais
difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras:
"Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus."
O Espírito de Verdade. (Paris, 1862.) Evangelho Segundo o Espiritismo
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Siga o exemplo de Jesus
Mensagem recebida em junho na sala Bezerra de Menezes,
na reunião bimestral de sustentação no CEAL.

Pai de amor e bondade abençoa a cada um de nós,
com a sua imensa luz de paz esperança e amor.
Jesus nosso Querido e amado Mestre desceu dos
terrenos sublimes para vir até nós, nos auxiliar e nos
orientar no caminho a seguir para o nosso progresso
moral e espiritual; tudo Ele fez com muito amor, exemplificando. E assim devemos ser todos nós. Devemos acolher
àqueles que nos procuram com muito amor no coração,
pois aquele que ama remove multidão de pecados, de
dificuldades e incompreensões.
A espiritualidade amiga está sempre disposta a
auxiliar àqueles que cheios de boas intenções, sente a dor
de seu próximo e se coloca disposto ao auxílio.
É necessário que nos unamos e nos tornemos uma
grande equipe, pois o ataque a um grupo é mais difícil do
que atingir alguém individualmente.
Nossa casa está dividida em vários departamen-

tos de acordo com o trabalho a ser realizado, isto é
necessário para que haja organização e liderança nos
trabalhos, mas é preciso que cada grupo dentro de
suas responsabilidades, também respeite o trabalho
das demais equipes, pois ao final somos um grande
grupo que tem um objetivo único que é auxiliar aos que
nos procuram dentro de suas necessidades materiais,
intelectuais e espirituais.
Tenhamos sempre nosso Mestre como guia e
modelo para termos segurança naquilo que realizarmos.
Amai e instruí-vos. Somos espíritos endividados
que precisam praticar a caridade, mas também precisam estudar e se aperfeiçoar constantemente.
Que Jesus nos abençoe e que a sua paz permaneça com todos agora e sempre.
Graças a Deus
José Dias

Atendimento ao Público
SEGUNDA-FEIRA
19h30 às 21h30:
– Atendimento Fraterno / Diálogo
– Palestra Pública e Passe Magnético
– Pronto-Socorro Espiritual
– Físico Espiritual
– Terapia Espiritual I
– Evangelização Infantil
TERÇA-FEIRA
13h às 17h: Bandeirantes
19h30 às 21h30:
– Atendimento Fraterno / Diálogo
– Valorização Interior
– Desobsessão
– Pronto-Socorro Espiritual
– Assistência aos Médiuns
QUARTA-FEIRA
19h30 às 21h30:

– Atendimento Fraterno / Diálogo
– Desobsessão
– Palestra Pública e Passe Magnético
– Pronto-Socorro Espiritual
– Terapia Espiritual III
– Evangelização Infantil

– Pronto-Socorro Espiritual
– Físico Espiritual
– Avaliação Mediúnica
– Atendimento Fraterno

SÁBADO
08h30 às 10h30: Evangelização
Infantil e Reunião da Mocidade
QUINTA-FEIRA
16h:
08h30 às 11h30:
– Palestra Pública e Passe Magnético – Coral Irmã Scheilla
– Atendimento Fraterno
16h às 18h:
15h: Pronto-Socorro Espiritual
– Reunião da Mocidade
19h30 às 21h30:
– Assistência Espiritual Infantil
– Atendimento Fraterno / Diálogo
19h às 21h: Educação Mediúnica
– Terapia Espiritual II
DOMINGO
08h50 às 11h: Terapia Espiritual IV
SEXTA-FEIRA
19h30 às 21h30:
08h às 11h:
– Educação Mediúnica
– Atendimento Médico,
Odontológico e Farmácia
– Aulas de valorização interior para

Você Leitor
Este espaço está reservado para que você, leitor, possa
dar sua opinião e colaborar para melhorar nosso jornalzinho.
Você pode preencher o formulário de sugestões na portaria,
depositar sua mensagem na caixinha da Comunicação Social que
fica na entrada do CEAL ou, ainda, enviar cartas e e-mails para:
Centro Espírita André Luiz – CEAL
QE 16 Área Especial “A” – Guará I – DF
CEP: 71200-010
Tel.: (61) 3568-8629
E-mail: comunicacao@cealdf.org.br

os carentes
– Campanha da Fraternidade Auta
de Souza
– Distribuição de cestas básicas,
roupas, móveis, sopa e pães
– Evangelização Infantil (assistidos)
– Passe Magnético
17h às 18h30: Atendimento Fraterno
16h45 às 18h30: Palestra Pública e
Passe Magnético
LIVRARIA
2ª a 6ª feira – 8h às 12h,
13h30 às 17h30 e 19h às 21h30
Sábado – 8h às 12h
Domingo – 8h às 12h e 15h às 19h
IMPORTANTE:
Para que o público tenha acesso às
atividades da Casa, exceto reuniões
públicas, é necessário o encaminha-

Expediente
Presidente: Deleuse Lettieri.
Diretor de Comunicação: Jorge Monforte.
Vice-Diretora de Comunicação: Gabriele Nunes.
Jornalista Responsável: Victor Hugo Silva Santos.
Revisão: Letícia Figueiredo.
Colaboradores: Gabriela Cristina Silva, Thaís Werneck,
Maria Conceição Moreira, Bárbara Angélica Barbosa, Francilene de
Luccas, Emanuel Barbosa, Wagner Fukuda, Meireluce Santos, Edson Gês,
Rita Maria Aragão Dias, Julia Teodoro, Clésio Tapety, Wilton Pontes.
Centro Espírita André Luiz – CEAL
QE 16 Área Especial “A” – Guará I – DF
CEP: 71200-010
Tel.: (61) 3568-8629
Site: www.cealdf.org.br
E-mail: comunicacao@cealdf.org.br
Cartas, críticas ou sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail.
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Conheça o CEAL

Conduta na Casa Espírita
“Quem se ilumina, recebe a responsabilidade de preservar a luz.
A pureza da prática da Doutrina Espírita deve ser preservada a todo custo.” André Luiz (Conduta Espírita, FEB)

E

Emmanuel afirma que um Casa Espírita é um
local onde podemos “aprender e ensinar, plantar o
bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e
aperfeiçoar os outros, na senda eterna”. Logo é
escola, templo de oração, hospital, ambiente de
trabalho dos obreiros do Senhor e lar, se assim
desejarmos. Policiar nossa conduta é colocar em
prática os ensinamentos de Cristo.
No lar é necessário que todos contribuam
para sua devida manutenção física. É preciso se
atentar à luz a apagar, à torneira aberta sem
necessidade, ao lixo fora do lugar e ao não desperdício de copos e papéis. Não se pode esquecer
também que a manutenção das instalações físicas
possui custos, então cuide e não suje as paredes e
nem degrade os móveis.
Com isso, o meio ambiente irá agradecer e as
doações, que são tão difíceis de se serem arrecadadas, serão mais bem aproveitadas no auxílio
aos mais necessitados e no pagamento de despesas rotineiras, porém necessárias.
Concorda-se com Aylton Paiva quando ele
afirma que o espírita “precisa agir através da força
do trabalho, estar junto com os outros companheiros
de ação pelos elos da solidariedade, e, compreendendo as próprias dificuldades e limitações, exercitar
a tolerância relativamente às naturais e possíveis
divergências, geradas pela singularidade de cada
personalidade, decorrente do grau evolutivo intelectual, sentimental e emocional em que se situa”.
Logo, seja paciente ao lidar com o irmão de
ideal. Conviver é necessário, mas lembre-se
sempre que o principal objetivo é o auxílio ao
irmão e a pureza doutrinária. Todos somos iguais
diante de Deus, não existem cargos superiores e

inferiores dentro da Casa Espírita e sim os de
responsabilidades perante Cristo. E para uma boa
convivência é preciso que todos colaborem,
respeitem e valorizem os demais colaboradores.
Não esqueçamos também da ética e da
discrição. O uso de vestimentas adequadas é
sempre pertinente, pois o ambiente exige respeito e
seriedade. E evite comentar casos de irmãos encarnados e desencarnados pelos corredores e nem
critique trabalhadores se não for efetivamente
construtivo. Muitos podem se impressionar ou se
melindrar desnecessariamente com os comentários.
E, por fim, mesmo que estudando e orando
sempre, sentir-se bombardeado por vibrações não
tão agradáveis, tenha humildade para procurar
ajuda, porém sem “furar a fila” dos demais assistidos que pacientemente sofrem esperam sua vez.
Está aí outro tipo de caridade, que nos atentarmos,
é tão pouco praticado.
André Luiz afirma que da mesma forma que
esperamos a cooperação dos Espíritos, os Espíritos
também esperam igualmente a nossa cooperação.
Então, examine sua conduta no Centro Espírita e,
se detectar alguma coisa que possa prejudicar a
harmonia e o objetivo da doutrina, esforce-se a
mudar. Não faça no escuro, o que não é capaz de
fazer em plena luz.
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Fique por Dentro
Palestras da
Associação Médico-Espírita do DF
Saúde Integral e Integração
Corpo Mente e Espírito
Dia 28 de agosto, às 9h
Local: Comunhão Espírita de Brasília
Comemoração dos 150 Anos de
O Livro Dos Médiuns
Encontro com Suely Caldas Schubert
Dia 26 a 28 de agosto
na FEB - Federação Espírita Brasileira
Palestra: Limite do trabalho – O Livro dos
Espíritos
Dia 26 de agosto, às 20h30
Local: Salão de reuniões públicas da FEB
(Cenáculo)
Conferência: 150 Anos de O Livro dos
Médiuns
Dia 27 de agosto, às 18h30
Local: Salão de reuniões públicas da FEB
(Cenáculo
Palestra: Estranha Moral – Evangelho
segundo o Espiritismo
Dia 28 de agosto, às 16h
Local: Salão de reuniões públicas da FEB
(Cenáculo)
Inscrições abertas para
II Congresso Espírita do Distrito Federal
Dias 13, 14 e 15 de abril de 2012
Local: Centro de Convenções Ulisses Guimarães
Inscreva-se no endereço:
http://www.fedf.org.br/home/congresso/
Valor promocional de R$ 70,00 para os
primeiros 500 inscritos até o dia 31 de agosto.

Agenda CEAL
Vivência Evangélica da DIJE
10 de setembro
Encontro de Crianças
1º de outubro

F

Chico Xavier vira desenho para a TV
Foi aprovado o orçamento de R$ 500 mil para a
série animada para a TV “As aventuras de Chico
Xavier”. É uma versão do filme, com passagens
reais da infância do médium, mas segundo seus
produtores não tem apelo religioso.
A ideia do desenho é apresentar ao público
infantil os exemplos de cidadania, amor ao próximo e convívio fraterno deixados por este grande
brasileiro. A estreia será em canal fechado.

M

“O Filme dos Espíritos” estreia em outubro
Mais uma obra cinematográfica contribuirá
para a divulgação da doutrina espírita.
O filme contará a história de um homem que, após
perder a esposa, encontra em seu caminho "O Livro
dos Espíritos". A partir de então inicia uma jornada de
transformação interior rumo aos mistérios da vida
espiritual e suas influências no mundo material.
O longa-metragem tem previsão de lançamento dia 7 de outubro e é baseado na obra clássica
de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos.
Entre no site do CEAL e confira o mais detalhes:
www.cealdf.org.br

O

História das irmãs Fox vai para o cinema
O livro “Falando com os Mortos”, que relata a
história das irmãs Fox, vai ser adaptada para
o cinema.
A Cinética Filmes, do roteirista Wagner Assis e a
Migdal Filmes, da cineasta Iafa Britz compraram os
direitos do livro de autoria de Barbara Weisberg. O
texto narra a história real das irmãs Kate e Maggie
Fox (1848) que movimentaram a sociedade ao
revelar que conseguiam se comunicar com
espíritos. O projeto já está em desenvolvimento.
Mais informações: www.cineticafilmes.com.br
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Fique por Dentro do CEAL

Festa Julina do CEAL: pura animação! Veja as fotos!

Q

Se você tirou foto na festa julina, compre sua foto na nossa livraria!
É só 1 Real cada!

Quem não participou da festa julina do
Centro Espírita André Luiz provavelmente está com
dor de cotovelo.
A festa aconteceu no sábado (23/07/11) a
partir das cinco da tarde e rolou até meia noite.
Havia comidas para todos os gostos, desde as
típicas até as preferidas da criançada, como churros, mas a barraca mais cotada foi a do pastel.

Por Thaís Werneck

Para animar ainda mais, a festa contou com
uma quadrilha super especial, e o vozeirão da
dupla sertaneja Di Bruno e Maurício.
O pátio da escola CEF 04 do Guará I ficou
cheio, tinha muita diversão para as crianças como
pula-pula, cama elástica e pescaria.
Mas quem perdeu a festança não precisa se
preocupar, ano que vem tem mais.

Raio de Luz
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Arte e Cultura

Teatrinho conquista a criançada
As Artes Cênicas permitem o aprendizado por meio de uma linguagem mais acessível.

D

Por Thaís Werneck

Oficina de Artes no CEAL

N

Por Edson Gês

No sábado, dia 30 de julho, o CEAL realizou
um Workshop para Educadores Espíritas. O tema
“A arte na Educação” teve o objetivo de ensinar arte
de forma descontraída. Um dos dirigentes do
workshop comentou que ficou surpreso com o
resultado dos trabalhos. Confira as fotos e a matéria na íntegra no site do CEAL: www.cealdf.org.br.

A Biblioteca está de sala nova!

A

A biblioteca do CEAL está de endereço novo,
localiza-se agora na sala A-4 (antigo pronto-socorro).
Agora com sala mais ampla e mais próxima
da entrada do Centro, traz mais conforto e acessibilidade para os adoradores da leitura.
Visite nossa biblioteca e informe-se sobre
como faz para pegar um livro emprestado.
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Visão Espírita

Aborto: crime ou solução?
É mais que um problema de saúde pública. Se temos 1,5 milhão de abortos, temos, no mínimo,
1,5 milhão de mortes”, afirma a Drª. Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional em Defesa da Vida.

D

Drª Marlene Nobre, presidente da Associação
Médico Espírita do Brasil, conta um caso ocorrido em
uma grande palestra com médicos e cientistas sobre
a prática do aborto. Durante a discussão do assunto,
uma mulher na plateia levanta e pede a palavra.
Ela queria contar sua experiência pessoal e
relatou que quando jovem foi estuprada e engravidou, passou por momentos
difíceis e a ela foi sugerido
pela família o aborto. Porém,
escolheu dar à luz a criança. E
completou dizendo que o filho
hoje tinha 32 anos, e a
sustentava, além disso,
representava o único motivo
para ela viver.
Na obra “O Livro dos
Espíritos”, obra que deu
origem ao Espiritismo, Allan
Kardec questionou aos
Espíritos sobre o aborto.
“Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer
período da gestação?”
Resposta: “Há crime sempre
que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem
quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a
vida de uma criança antes do seu nascimento, pois
esse ato impede uma alma de passar pelas provas
a que serviria de instrumento o corpo que se
estava formando”.
“Para nós, espíritas, a vida começa no momento da fecundação e todo e qualquer procedimento
que vise a interromper-lhe o curso constitui atentado
grave”, declarou o médium Divaldo P. Franco,

Por Victor Hugo

respeitado orador espírita, em entrevista concedida,
em 2008, ao jornal “Diário do Nordeste”.
De acordo com “O Livro dos Espíritos”, o
aborto seria permitido somente em uma circunstância: no caso em que a criança coloca em risco a vida
da mãe. “Preferível é que se sacrifique o ser que
ainda não nasceu a sacrificar-se o que já nasceu”. E,
segundo o Código Penal
Brasileiro, o aborto no Brasil é
tipificado como crime contra a
vida, permitido em dois casos
específicos: quando não há
outro meio para salvar a vida
da mãe e quando a gravidez
resulta em estupro.
4ª Marcha Nacional da
Cidadania pela Vida
Em Brasília, está sendo
preparada a 4ª Marcha do
Movimento Nacional em
Defesa da Vida – Brasil sem
Aborto. O evento será dia
31 de agosto, na Esplanada
Foto Divulgação
dos Ministérios. O objetivo é
reunir o maior número de pessoas e representantes
de comunidades religiosas, políticas e sociais para
pedir a não-legalização do Aborto no Brasil.
Para obter mais informações sobre a marcha,
ou assinar uma petição on-line pela aprovação do
Estatuto do Nascituro, um documento que
tramita na Câmara dos Deputados com o objetivo
de definir o nascituro como portador de
direitos desde a concepção, basta acessar
www.brasilsemaborto.com.br.
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Visão Espírita

Vai aí um prato com comida?

C

Não doe somente aquilo que não lhe serve mais,
doe também o que há de mais novo e melhor que pode vir de você.
Por Gabriela Silva

Venha conhecer trabalho da
Assistência e Promoção Social no CEAL!
Aos domingos das 8h às 11h.

Rayto de Luz
Criança evangelizada, humanidade transformada

Canção “José”

Caça-Palavras

por Franklin
(Hinário da Aliança Espírita)
Teve alguém na história de Belém,
Que a história quase não falou
Mas fez também a noite de Natal
Foi companheiro amigo e pai leal

De tardezinha voltava para o lar
E o aguardavam Jesus e Maria,
Todas as tardes eram tardes de amor
A mesa posta e o pão de cada dia.
Oh! Carpinteiro de Nazaré,
Inspira o homem a ser fiel
Ter sua oficina de amor e fé
Fazer do lar o próprio céu.

blogdodudesoares.blogspot.com

Teve um sonho, lindo sonho, e uma flor, linda flor
E um lar pobre, mas rico de amor.
No dia-a-dia trabalhava, com suor trabalhava
Talhando a madeira com amor.

por Clésio Tapety
Procure no quadro abaixo as palavras destacadas na frase seguinte:
O Centro Espírita é, ao mesmo tempo,
escola, templo, hospital e lar. É fonte de
aprendizado, casa de oração, posto de socorro
espiritual e material aos necessitados, e recanto
de paz e fraternidade para os que buscam reconforto.
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Rayto de Luz
Luz na Mocidade

Filhos adolescentes
Imagem: Camila Conti

É comum os pais ouvirem de vizinhos, amigos
e professores, elogios ao comportamento deles.
Os professores afirmam: “seu filho é maravilhoso”.
Surpreendidos, os pais se perguntam: será
mesmo de meu filho que estão falando? Daquele
garoto emburrado e de mal-humor que tenho em
casa? Como pode?
Por vezes, são os próprios pais que descobrem como os filhos mudam de atitude quando
chegam perto deles. Os pais os veem na escola,
junto a colegas, usando de gentileza e amabilidade. Chegam a ser serviçais, quando em casa criam
um clima de guerra, quando é pedido sua cooperação na lavagem das calçadas, do carro ou no
cuidado ao irmão menor.
Interessante também que os pais sugerem,
orientam e têm as suas opiniões rechaçadas pelos
adolescentes, como sendo “quadradice”, preocupações de velhos. Mas, se um professor, ou o pai
de um amigo diz as mesmas coisas, a aceitação é
plena. Isto faz com que os pais reajam negativamente e expressem sua irritação aos filhos.
Se tudo isso estiver acontecendo em seu lar,
entenda que esse comportamento é temporário e
que você tem o poder de influir sobre ele.
Algumas dicas são importantes. Lembre-se de
quantas coisas irritavam você quando era adolescente. Coisas pequenas que lhe machucavam, como
sua mãe ir cantarolando no carro, acompanhando
as músicas do rádio, enquanto transportava você e
os colegas para a escola.
Nesse caso, a irritação do filho não é pelo que
o pai ou a mãe fazem perante seus amigos, mas

Adaptação da Redação do Momento Espírita
com base no artigo “Mas que filho maravilhoso
você tem”, publicado em Seleções Reader´s
Digest, de março de 1999.

Espaço da DIJE
Precisa-se de facilitadores e evangelizadores
Precisamos da sua colaboração como
sucessivas, mediante a reencarnação, terão
evangelizador ou facilitador, para que possamos forças capazes de educar, por oferecer uma
oferecer ensino de qualidade aos jovens e argumentação muito forte em favor da
crianças frequentadores da nossa mocidade e da necessidade do progresso espiritual e por conter
nossa evangelização.
uma motivação para a busca desse progresso
A evangelização infanto-juvenil ao transmitir (Cecília Rocha, Pelos Caminhos da Evangelização).
às nossas crianças e jovens a noção de
Se você já concluiu seus estudos do ESDE,
imortalidade, de progresso contínuo, de livre- evangelize, coopere com Jesus.
arbítrio, da lei de causa e efeito e de vidas
Diretoria da Infância e Juventude Espírita - DIJE

