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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)
Artigos:
•
•
•
•
•

Renovação Planetária

O Voluntariado e o
Espiritismo: Porque
ajudar faz bem
Renovação Planetária
Cinema Espírita
O perfume do amor
Entenda mais sobre o
Curso do Passe

Fique por dentro:
•

Calendário da DIAD
e da DIJE para o início
de 2013

Rayto de Luz

“Que você tenha ouvidos de ouvir, olhos de ver e que, por fim, como bom aluno da
Escola terrena, BRILHE VOSSA LUZ! Muita Paz!”
O Sábio e a Borboleta
• Espitirinhas
• A Turma do Dequinho
lança seus primeiros
vídeos
• Curso “Preparar para
(melhor) Evangelizar”
• Oficineiros urgente!

“Espíritas; amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo.
Todas as verdades se encontram no Cristianismo; os erros que nele
se enraizaram são de origem humana; e eis que, de além túmulo, que
acreditáveis vazios, vozes vos clamam: Irmãos! Nada perece. Jesus Cristo
é o vencedor do mal; sede os vencedores da impiedade!”
ESPÍRITO DE VERDADE, Paris, 1860
(ESE, Cap. 6, item 5)

Editorial

Expediente

Auxilia-se melhor pelo
exemplo

PrEsIDENtE:
DELEusE LEttIErI.

Mensagem recebida no dia 13/12/2012 na sala Bezerra de
Menezes, na reunião bimestral de sustentação no CEAL.

DIrEtOr DE COmuNICAçãO:
JOrgE mONfOrtE.

Pai de amor e bondade, abençoe a cada um de nós
trabalhadores desta casa de amor e oração, abençoe
também a todos aqueles que a procuram. Que cada um
seja acolhido, amparado, consolado e esclarecido sobre
a Doutrina de nosso Querido Mestre que foi médium fiel
do Pai Querido, nos trazendo Sua Lei de amor e caridade.
Somos todos membros da Grande Família Universal,
por isso ninguém é privilegiado perante Nosso Pai,
somos todos iguais diante de nossos direitos e deveres.
Entretanto, existem irmãos mais experientes, que pelos
seus esforços, já adquiriram maior experiência e se
encontram em condições de guiar seus companheiros
que ficaram na retaguarda, com a verdadeira caridade
ensinada por Jesus.
A casa espírita é uma escola hospital daqueles que
procuram voltar a ser conduzido na estrada que nos leva
ao Pai. Aqueles que aqui cooperam na Seara do Cristo,
devem estar sempre vigilantes para que possam “arrastar
multidões” pelo seu exemplo, que é a melhor forma de
divulgação da Doutrina. Que ponham em prática o que
pregam; que seu sim seja sim e seu não seja não, para
dar credibilidade àqueles que ainda estão em busca de
conhecimento. Nosso Mestre nos convenceu muito mais
pelos seus exemplos de puro amor.
O Planeta e aqueles que nele habitam conquistaram
sua maioridade espiritual e necessitamos praticar tudo
aquilo que aprendemos durante milênios, não temos
mais o direito de fechar os olhos e os ouvidos a tudo que
conquistamos. Precisamos vivenciar o amor e a caridade
para nele permanecermos.
Para alcançar nossos objetivos, precisamos nos
unir, uns auxiliando aos outros em suas atividades, sem
intenção de sobrepor aos demais, achando que nossa
tarefa é mais importante que a dos outros. Somos as
formiguinhas que unem seus esforços para que todos
possam alcançar o objetivo maior.
Respeitemos uns aos outros, auxiliemos no que
pudermos, mas não gastemos nossas energias com o
veneno da maledicência.
Queremos parabenizar a todos pelos esforços
empreendidos. Que Deus os ilumine de forças, coragem
e discernimento, para que prossigam no ano vindouro. O
Mestre se felicita por vossa dedicação.
Que a paz do Cristo permaneça com todos, iluminando
vossos lares e vossos corações.
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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 com críticas e
sugestões na caixinha da Comunicação Social que
fica na entrada do CEAL ou, ainda, enviar e-mails para:
comunicacao@cealdf.org.br.

Visão espírita

O Voluntariado e o
Espiritismo: Porque ajudar faz bem

E

xiste uma forma de trabalho que não rende
moeda, nem produz conforto maior, nem
o enriquecimento material do indivíduo. É
um trabalho abnegado, não remunerado,
mas que redunda em crescimento no sentido moral e
espiritual. Modernamente, a este trabalho dá-se o nome
de TRABALHO VOLUNTÁRIO.
O trabalho, de qualquer tipo, é alimento da alma.
Precisamos compreender que doar trabalho é doar amor
e boa vontade, sem escolher a quem e muito menos
julgando o merecimento deste ou daquele para quem
está rendendo o trabalho.
O trabalho voluntariado é muito antigo, pois Jesus
Cristo chamou os pescadores Simão Pedro Barjonas e
seu irmão André, João e seu irmão Tiago, os dois filhos
de Zebedeu, para uma jornada que jamais terminaria. O
Trabalho voluntário os esperava ao longo do tempo.
O voluntário espírita é essencialmente um doador
de seu próprio trabalho e a princípio são poucos os
que percebem, mas são felizes porque têm algo para
oferecer: a boa vontade e a disposição.
No Evangelho Segundo o Espiritismo (ESE), Allan
Kardec nos mostra o princípio da Lei do Trabalho através
das máximas “ajuda-te que o céu te ajudará” e, na frase,
“buscai e achareis”, encontramos a verdadeira noção que
incita o homem a trabalhar, fazer a sua parte para que
possa também ser ajudado por Deus.
Em uma simples leitura no Cap. XXV, item 3, do
ESE podemos observar que: “Se Deus tivesse liberado
o homem do trabalho físico, seus membros seriam
atrofiados; se o livrasse do trabalho intelectual, seu
espírito permaneceria na infância, nas condições
instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma
necessidade, e lhe disse: Busca e acharás; trabalha e
produzirás; e dessa maneira serás filho das tuas obras,
terás o mérito da sua realização, e serás recompensado
segundo o que tiveres feito.”

ANUNCIE NO JORNAL RAIO DE LUZ
Entre em contato com a DCOS:
comunicacao@cealdf.org.br
Envie também suas sugestões e críticas.

por Denise Daldegan
Emmanuel, no livro Perante Jesus, explica–nos que
“através do trabalho voluntário, nos chega a remuneração
mais do que compensadora por trabalharmos pelo
simples prazer de servir, desinteressadamente”.
E quando o trabalho se transforma em prazer de
servir surge o ponto mais importante da remuneração
espiritual: a caridade. E todo o bem que conseguirmos
acumular na vida presente será descontado na dívida
que contraímos no passado, seja nesta ou em existência
anterior. E assim, na compensação, nossas dívidas
diminuirão ou até desaparecerão, dependendo do crédito
de amor que reunirmos.
Todos somos chamados ao trabalho voluntariado,
porém muitos usam desculpas, “não tenho tempo”,
“meus filhos são pequenos”, “quando aposentar vou
ajudar vocês”, “minha família necessita de mim”. São
desculpas usuais e corriqueiras daqueles que adiam a
tarefa do auxílio. Porém, a firmeza de propósitos com
espírito de altruísmo precisam ser ativados e o maior
beneficiado é sempre quem auxilia.
Emmanuel, no Livro Pronto Socorro, recomenda:
“Não te esqueças do tempo e auxilia agora”. Portanto,
a hora de agir é sempre agora. Entenda que doar-se
de forma desinteressada, seja em casa, na escola, no
trabalho, na comunidade como um todo, é exemplo de
amor e será o maior meio de evolução do ser encarnado
ou desencarnado. Cabe ao Espírita alertar a importância
do auxílio, da cooperação de acordo com a capacidade
e possibilidade de cada um. E que sempre haverá uma
tarefa que, diante da boa vontade e do amor, será sempre,
simples, prazerosa e fácil.
“Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que
recebeu.” Pedro 1: 4.10 .

Adaptação do texto Voluntariado Espírita
de Vera Meira Bestene, no portal www.espirito.org.br.“

Assuntos doutrinários

Renovação Planetária

“H

á muitas moradas na casa de meu Pai” - com estas
palavras, Jesus já buscava conscientizar os seres humanos para aquilo que nossa ciência vem comprovando nestes últimos séculos, a respeito da infinidade de corpos celestes e mundos que constituem este Universo do qual o
planeta Terra faz parte, com uma infinidade de formas de vida e
civilizações que constituem o mundo em que vivemos.
A maioria dos seres humanos ignora a lei da transmigração dos espíritos e também do intenso intercâmbio existente
entre as diversas civilizações mais avançadas que habitam o
Universo. Isso se deve à falta do esclarecimento que proporciona aos seres humanos o crescimento que o habilitaria ao
contato direto com outras civilizações.
Apesar deste estado de inconsciência, no qual vem se
mantendo a maior parte dos seres humanos a respeito de si
próprios e das leis divinas, o Universo não falha em sua sabedoria e vem cumprindo à risca os ciclos evolutivos, sejam eles
referentes aos instantes de vida de uma simples bactéria ou
aos bilhões de anos que compõem a existência de uma estrela.
Um dos aspectos da evolução da Criação no Universo já
observado por diversas escolas espirituais em nosso mundo,
dentre elas o Espiritismo, são justamente os ciclos evolutivos
pelos quais passam os planetas e suas civilizações.

Entenda a Renovação Planetária

No período de transição entre uma etapa e outra, podemos notar o processo de renovação pelo qual passa um planeta e sua humanidade, devido à necessidade de se despojar
de antigos padrões (vibratórios, no caso dos planetas, e de
conscientização, no caso dos seres humanos) para que possam entrar nesta nova fase ligada à nova categoria à qual
passa a pertencer o planeta.
Falando sobre a categoria dos mundos de expiações e
provas, as mudanças mais visíveis que podem se processar
são as alterações geológicas, as de meio ambiente e a própria
alteração (verticalização ou inclinação) de seu eixo, fatores
que propiciam, com o desaparecimento e o ressurgimento de
continentes, a redefinição parcial ou total da crosta de um planeta, como se deu em nosso mundo com o afundamento dos
continentes da Lemúria e da Atlântida, com a consequente
aniquilação das civilizações que na época existiam.
Essas mudanças, obviamente, afetam radicalmente os
ciclos da vida no planeta, acarretando a extinção e o aprimoramento de espécies e também o desaparecimento e o ressurgimento de civilizações que nele se desenvolvem. Estão,
portanto, os ciclos planetários, intimamente ligados aos ciclos
pelos quais passam a humanidade, sendo o próprio ciclo planetário que impulsiona o progresso humano.
Devido à necessidade de equilibrar a vibração conturbada de transição e também auxiliar os seres que habitam o
planeta a passarem com maior tranquilidade por essa fase.
Seres de distintos níveis evolutivos e procedentes de diversas
localidades no Universo estão atualmente atuando no planeta Terra. Muitos, atendendo às necessidades de renovação

planetária, estão encarnados, para que possam vivenciar a
transição entre os seres humanos, auxiliando-nos e extraindo
desse momento suas próprias lições.
Esses seres iluminados que, de tempos em tempos, encarnam entre nós, são na verdade irmãos que contam com
a experiência de inúmeras vidas em diversos planetas e dimensões, onde, por mérito próprio, venceram suas próprias
limitações e as dificuldades impostas pela dualidade presente
em mundos de níveis semelhantes ao encontrado atualmente
no planeta Terra, o que os credencia a orientar ou conduzir o
progresso dos seres que aqui laboram na atual fase.
Entretanto, boa parte dos habitantes continua mantendo-se presa a níveis de atuação
quase completamente inconscientes das leis que regem
o universo, devido à falta de
realização de uma verdadeira
reforma íntima, bem como da
busca individual pela harmonização com a Essência Espiritual
que anima cada ser, processo também conhecido como
auto-realização.
Consequentemente, encontramos um quadro onde
forças mentais antagônicas
coexistem: forças mentais
positivas convivendo com forças mentais negativas, sendo
que, estas últimas, jogadas na
natureza do planeta, podem
propiciar o aparecimento das
grandes catástrofes e cataclismos prováveis aos finais de
ciclos evolutivos planetários,
quando se sucedem os grandes
exílios. A atuação simultânea
destas forças faz com que as catástrofes ocorram nos locais
onde existem maiores concentrações de energia negativa e,
de forma contrária, onde existem maiores concentrações de
energia positiva, a natureza prossegue de forma exuberante.
Portanto, as transformações bruscas pelas quais passam
os planetas, são parte de dispositivos de reajuste cármico da
humanidades e também da renovação planetária, a qual é
regida por forças universais que constroem e transformam
dentro da Criação divina, configurando, desta forma, ciclos,
dentro dos quais a essência das criaturas e da Criação como
um todo tem a possibilidade do aprimoramento.
Muitas foram as profecias feitas nos últimos tempos por
vários profetas, a respeito do presente final de ciclo e o fato é
que devemos manter aguçado o bom senso, sempre utilizando-nos de nossa razão para analisarmos e do coração para
sentirmos o quanto de verdade existe naquilo que nos chega.
Conforme já foi dito anteriormente, tudo vai depender
de como será o empenho de cada indivíduo em sua própria

reforma íntima e na busca pela harmonização com a essência divina que reside em seu próprio interior, para que, todos,
unidos em uma só corrente positiva, possamos instaurar em
nosso planeta, a partir de hoje e a partir de cada um, esta nova
fase de paz e de amor.

Como se dará a Transição

A vida no Planeta está condicionada a existência dos
elementos que garantem a subsistência não só da espécie
Humana, mas também de tudo que necessita de condições
específicas para se perpetuar e completar seu ciclo vital.
Os sinais das transformações são evidentes. As crises
mundiais, as previsões baseadas na ciência, no espiritismo e
nas profecias antigas, revelam um quadro de alteração para o
planeta Terra e a sua população.
Para que os homens sejam felizes na terra é preciso que
nela povoem Espíritos bons, que somente se dediquem ao bem.
Aqueles que praticam o mal, que ainda não foram tocados pelo
sentimento do bem não serão
dignos do Planeta transformado e serão excluídos, porque
do contrário, ocasionariam perturbação e confusão e seriam
obstáculo para o progresso. Irão
substituí-los Espírito melhores
que farão reinar a justiça, a paz e
a fraternidade.
A Terra não será transformada por meio de um cataclismo que aniquile de súbito toda
a humanidade. A transformação
será gradual, ou seja, a antiga
humanidade desaparecerá aos
poucos e a nova lhe sucederá
do mesmo modo, sem que haja
mudança alguma na ordem natural das coisas.
Tudo se processará exteriormente. Em cada criança
que nascer, em vez de um Espírito atrasado e inclinado ao
mal, virá um Espírito adiantado
e propenso ao bem.
A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Assistimos à partida de uma e
à chegada da outra. Pela natureza das disposições morais e,
sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil
distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo.

Herdeiros do novo mundo

Cabendo-lhes fundar a nova era do progresso moral, a
nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente
precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crença espiritualista, o que constitui sinal inquestionável de certo grau de
adiantamento anterior.
Os sentimentos antifraternos de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, enfim, o apego a tudo que é material: a sensualidade, a cupidez, a avareza, desses vícios é que a terra tem
de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam
em não emendar-se, porque são incompatíveis com o rei-

nado da fraternidade.
Não se deve entender, no entanto, que por meio dessa
emigração Espiritual, sejam expulsos da Terra e relegados para
mundos inferiores todos os Espíritos retardatários. Muitos, ao
contrário, aí retornarão, porquanto há muitos que o são porque
cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo.
Para isso, tem a auxiliá-los Espíritos benévolos que por eles se
interessam e se apressarão a esclarecê-los e a mostrar-lhes
quão falso o caminho que seguem. Nós mesmos, pelas nossas
preces e exortações, concorremos para que eles se melhorem,
visto que entre morto e vivos existe perpétua solidariedade.
A regeneração da Humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos Espíritos: basta uma
modificação em suas disposições morais.
Opera-se presentemente um movimento geral, destinado a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui um sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos
germens, porquanto a humanidade tem suas estações, como
os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas caem,
porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de
vida, que não se extingue, mas e purifica.
Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam
os seres para sempre. Porém, para aquele que sabe que a
morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhes causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende os objetivos.
Como podemos perceber, todas as forças do Universo trabalham para que a maior parte da humanidade saiba
como se preparar adequadamente para este momento. Não
sejamos indiferentes a tudo isso. Certamente, há aqueles que
não acreditam, no entanto, o que será deles quando se derem
conta de que tudo isso realmente é um fato inquestionável?
Com as lições deixadas por Jesus, podemos ainda nos
candidatar a sermos Herdeiros do Novo Mundo, aquele no qual
a terra vai sendo transformada pela modificação de seus habitantes. Aceleremos pois, nossos esforços, onde quer que estejamos. Em qualquer lugar da terra nossa vida pode produzir
frutos doces da bondade.
Mesmo que não estejamos inclinados a fazer algo em
nosso próprio benefício, se não desejarmos ajudar o semelhante, se não tivermos interesse em praticar a caridade verdadeira,
se não estivermos ainda dispostos a perdoar ou pedir perdão,
confiante de que todos estes alertas são palavras vãs de entidades ilusórias, reflita na última revelação que lhes transmitimos com a qual terminamos: Não foi a Doutrina Espírita quem
inventou esses conceitos. Do alto do Monte, alguém nos aconselhou a que estivéssemos incluídos entre os HERDEIROS DO
NOVO MUNDO, quando nos disse: “BEM AVENTURADOS OS
MANSOS, PORQUE ELES HERDARÃO A TERRA!” JESUS.

“Que você tenha ouvidos de ouvir, olhos de ver e que,
por fim, como bom aluno da Escola terrena,
BRILHE VOSSA LUZ! Muita Paz!”
(Lucius – Campinas, 30 de julho de 2009).

Texto adaptado do Livro “Herdeiros do Novo Mundo”
por Denise Daldegan

Arte e cultura

Cinema Espírita

Em breve:
Filme sobre Allan Kardec

S

egundo o colunista, Ancelmo Góis, do jornal O Globo,
Conspiração, que acabou de lançar o filme “Gonzaga –
De pai para filho”, irá produzir a biografia do criador da
doutrina espírita, Allan Kardec (1804 – 1869).
O longa vai se juntar com outras produções que já são
conhecidas pelo público como Nosso Lar, obra em que o
espírito André Luiz descreve as atividades de uma cidade
espiritual próxima a Terra, passando uma ideia da vida
além-túmulo.
A Doutrina Espírita também serviu de inspiração para a
indústria cinematográfica nos filmes Chico Xavier; As Mães
de Chico Xavier e O Filme dos Espíritos, baseado no Livro dos
Espíritos, uma das obras básicas da Codificação.
A cinebiografia de Allan Kardec (Léon-Hippolyte-Denizart
Rivail) tem previsão de estreia no circuito nacional em 2013.

Fonte: febnet.org.br

Diretores de Matrix lançam nos cinemas filme espiritualista

A

Warner Bros está lançando o filme “Cloud Atlas”
(A Viagem), ficção científica espiritual dos irmãos
Wachowski (da trilogia “Matrix”), em parceria com
o diretor alemão Tom Tykwer (“Corra, Lola, Corra”). O filme
é uma verdadeira mistura de estilos cinematográficos

associados a profundos questionamentos filosóficos,
trazendo, mesmo que implicitamente, uma série de
princípios espiritas como a Lei de Ação e Reação, Lei
de Sociedade, Lei de Reencarnação, Sobrevivência do
espírito, etc. A película oportunizará discussões em grande
escala sobre questões fundamentais
da vida terrena e espiritual, vale a pena
conferir.
Adaptação do romance homônimo
de David Mitchell, a trama acompanha seis
pessoas que vivem em épocas diferentes,
mas compartilham a mesma alma. As
histórias desses personagens vai do
Pacífico Sul no século 19 até um mundo
futurista. O filme já está nos cinemas no
Brasil desde dezembro de 2012.
Assista ao Trailer no youtube:
http://bit.ly/NXEDsP
Fonte: fepb.org.br

Mensagens no ceal

O perfume do amor

O

perfume do amor nos envolve criando
em nós a luz divina de dias melhores.
Traz esperança e boa vontade.
Anima-nos o ser e traz ternura na
caminhada evolutiva.
O perfume do amor nos engrandece.
Tece na nossa alma Crescente lembrança da
segurança.
O perfume do amor. Ah! O perfume do amor, doce
ilusão e precisa comoção nos move.
Só com o perfume do amor venceremos o egoismo,
a inveja e a vaidade, porque ele desacelera o coração
enegrecido, nascendo no lugar a doce abnegação.
O perfume do amor é feito de brumas leves e nos
traz doces lembranças da nossa infância.
O perfume do amor está impregnado nos nossos
corações, nas nossas mãos e nas mentes. Amemos
a todos indistintamente, pulverizando na caminhada
porque passamos o perfume do amor, sublime, altivo,
digno e extremamente generoso.
O perfume do amor abre caminhos, renova as
esperanças, nos dá fe e confiança.
Ah! O perfume do amor! Como tu és grande e se
faz presente no ontem e na gente.
O perfume do amor. Só ele consola, só ele distrai,
só ele perdoa, só ele ama.
Ah! O perfume do amor. Como é doce senti-lo.
Mensagem ditada pelo Espirito TEREZINA.
Médium: Rosa Maria Rodrigues

Fique por dentro ceal

Calendário da DIAD
para o início de 2013
Período de inscrições dos cursos:
04/02 à 16/02/2013
Aula inaugural: 16/02/2013 (sábado a tarde).
Início dos cursos: 18 à 23/02/2013.
Cursos de 2013:
- Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo
- 3 Fases do ESDE
- Curso de Passe
- Mediunidade no Antigo e Novo Testamento
- Estudo de Prática da Mediunidade
- Obras de André Luiz
- Livro dos Médiuns

ATENÇÃO!
Curso novo em 2013!

Neste semestre, retomamos às quartas-feiras,
às 19h30, o Estudo do Livro dos Médiuns com
18 módulos com diversos facilitadores e palestrantes
convidados.
Participe!

Estudo do Livro dos Médiuns
Fevereiro / 2013
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Fique por dentro

Entenda mais sobre o Curso do Passe

O

riginário das práticas de cura do
Cristianismo primitivo, O Passe Espírita, ou
Fluidoterapia, como é também conhecido,
é uma transfusão de energias fluídicas vitais
(psíquicas) ou espirituais.
A transfusão é feita utilizando-se a imposição
das mãos, com o propósito de atuar em nível
perispiritual, prática usada e ensinada por Jesus,
como se vê nos Evangelhos.
Existem médiuns passistas que têm uma
capacidade maior de absorção e armazenamento
dessas energias que emanam do Fluido Cósmico
Universal e da própria intimidade do Espírito.
Tal capacidade os coloca em condições de
transmitirem essas energias a outras criaturas que
eventualmente estejam necessitando.
A aglutinação dessa força se faz automaticamente e também, atendendo ao apelo do médium
passista (prece) que então municiado dessa
carga, transmite de suas mãos em discretos
movimentos.
O CEAL, visando capacitar aqueles
que pretendem praticar a Doutrina
Espírita, na forma de emanação de passes,
disponibiliza a seus frequentadores o Curso
de Passe, que é focado na capacitação de
passistas e de todos que atuam ou querem
atuar com fluidoterapia.
O programa do curso mescla
atividades teóricas e práticas e discute
com profundidade temas como: fluidos;
perispírito; o papel do passista e do assistido;
os tipos de passes, entre outros.
Todo concluinte do curso, fica
capacitado e recebe encaminhamento
para as diversas salas de passe de
Assistência e Tratamento do CEAL, como:
Atendimento Fraterno, Palestras Públicas,
Assistência aos Carentes, etc.
A oportunidade de trabalho na Seara
do Cristo é uma benção, nos colocando

ANUNCIE NO JORNAL RAIO DE LUZ
Entre em contato com a DCOS:
comunicacao@cealdf.org.br
Envie também suas sugestões e críticas.

por Denise Daldegan

como instrumentos da Espiritualidade benfazeja e
fraterna em prol dos nossos irmãos que procuram
a casa espírita para balsamizar, reequilibrar e o
conforto.
Edgar Hiraici, o colaborador da Diretoria de
Assuntos Doutrinários - DIAD, esclarece que o
curso é ministrado todos os semestres, em 18
encontros de estudo e prática.
Em 2013 ocorrerá o 34º Curso de Passe do
CEAL, que se iniciará dia 18 de fevereiro. O curso
será ministrado às segundas-feiras, na Sala de
Capacitação da DIAD – A8 – Eurípedes Barsanulfo.
A oportunidade de trabalho na Seara do Cristo
é uma benção, nos colocando como instrumentos
da Espiritualidade benfazeja e fraterna em prol
dos nossos irmãos que procuram a casa espírita
para balsamizar, reequilibrar e o conforto.

Fonte: http://www.camilleflammarion.org.br/
passe_espirita.html
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Criança evangelizada, humanidade transformada

A Turma do Dequinho lança
seus primeiros vídeos

V

ocê conhece a Turma do
Dequinho?
Dequinho é um personagem de
quadrinhos criado em 1999 pelo músico
e desenhista piauiense Clésio Tapety,
com o objetivo de abordar temas espíritas
com muito bom humor e alegria. O seu
nome é inspirado no nome do codificador
do Espiritismo, Allan Kardec.
Agora, além das tirinhas, a Turma do
Dequinho está em vídeo.
Para assisti-los, acesse o canal do
youtube: http://www.youtube.com/user/
turmadodequinho?feature=watch

Para ver o site da Turma do Dequinho
clique em www.turmadodequinho.com.

Para Colorir

Fábulas Na Visão Espírita

O Sábio e a Borboleta
(autor desconhecido)

“C

onta uma fábula que
havia um homem
que morava com
suas duas filhas
curiosas e inteligentes.
As meninas sempre faziam muitas
perguntas. Algumas ele sabia responder,
outras não.
Como pretendia oferecer a elas a
melhor educação, mandou-as passarem
férias com um sábio que morava no alto
de uma colina.
O sábio sempre respondia-lhes todas
as perguntas sem hesitar. Impacientes,
as meninas resolveram inventar uma
pergunta que ele não saberia responder,
para pregar-lhe uma peça.
- O que você vai fazer? - perguntou
a mais nova à irmã?
- Vou esconder a borboleta em
minhas mãos e perguntar ao sábio se
ela está viva ou morta. Se ele disser que
ela está morta, vou abrir minhas mãos e
deixá-la voar. Se ele disser que ela está
viva, vou apertá-la e esmagá-la, e assim
qualquer resposta que o sábio nos der
estará errada!
As duas meninas foram, então
ao encontro do sábio, que estava
meditando.

adaptação de Denise Daldegan
A irmã mais velha fitou-o e disse:
– Tenho aqui uma borboleta azul.
Diga-me sábio, ela está viva ou morta?
Calmamente o sábio sorriu e
respondeu: – Depende de você. Ela está
em suas mãos.”

***

Assim é a nossa vida, o nosso
presente e o nosso futuro. Não devemos
culpar ninguém quando algo dá errado.
Somos nós os responsáveis por aquilo
que conquistamos ou não conquistamos.
Nossa vida está em nossas mãos e,
às vezes também, a vida de outras
pessoas, como a borboleta... Cabe a nós
escolhermos o que fazer com ela!
Sejamos puros, de alma e coração!
“A verdadeira pureza não está somente
nos atos; está também no pensamento,
porquanto aquele que tem puro o
coração, nem sequer pensa no mal.”
(Evangelho Segundo o Espiritismo ESE, Cap. VIII - Bem-Aventurados os
que têm puro o coração).
A pureza de nossos atos revelanos a evolução espiritual. Reconhecese o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral e pelos esforços
que emprega para domar suas más
inclinações.

“A transformação moral no Espírita
o difere dos homens comuns”. Enquanto
um se contenta com o seu horizonte
limitado, outro, que aprende alguma
coisa de melhor, se esforça por desligarse dele e sempre o consegue, se tem
firme a vontade.
“A perfeição está toda, como disse o
Cristo, na prática da caridade absoluta;
mas, os deveres da caridade alcançam
todas as posições sociais, desde o
menor até o maior.” Nenhuma caridade

teria a praticar o homem que vivesse
insulado. Unicamente no contacto com
os seus semelhantes, nas lutas mais
árduas é que ele encontra ensejo de
praticá-la.
“Aquele, pois, que se isola privase voluntariamente do mais poderoso
meio de aperfeiçoar-se; não tendo de
pensar senão em si, sua vida é a de
um egoísta.”
(Evangelho Segundo o Espiritismo,
Cap. XVII – Sede Perfeitos, Cap. V, nº 26).

Avisos da dije para 2013

Curso “Preparar para (melhor) Evangelizar”
A DIJE estará promovendo em parceria com
a FEDF, com o objetivo dar uma formação inicial
aos futuros evangelizadores.
Quando: em 16 de fevereiro de 2013,
das 8h30 às 17h30.
Local: Sala Maria Celeste, no CEAL.
Solicita-se a contribuição de R$ 12,00, para
as despesas com almoço e lanche.

Oficineiros urgente!

Por Pedro Alessandro

Sócios e trabalhadores do CEAL, a Mocidade Espirita André Luiz está precisando
de pessoas para administrar as nossas oficinas artísticas, quem quiser fazer parte do
nosso grupo de trabalhadores mande um e-mail para pedrovski20@gmail.com ou
para rubembsb@gmail.com com o projeto da oficina que queira administrar em anexo,
contendo objetivos gerais e específicos, métodos de trabalho e planejamento das aulas.
Obs.: é preciso ter experiência na área de atuação descrita no projeto e trabalhar
com temas que envolvam o espiritismo.
Mais informações: Rubem - 8408-8969 ou Pedro - 9937-4376.
Horário de funcionamento da Mocidade:
A mocidade retorna às atividades em 2013, no dia 2 de março, às 8h30 da manhã.

