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“Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas
as épocas da humanidade.” (Evangelho Segundo o Espiritismo)
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EM DEFESA DA VIDA
“Os Espíritos anunciam que chegaram os
tempos marcados pela Providência para
uma manifestação universal e que, sendo
eles os ministros de Deus e os agentes
de sua vontade, têm por missão instruir e
esclarecer os homens, abrindo uma nova
era para regeneração da Humanidade.”
Allan Kardec
(O Livro dos Espíritos – Prolegômenos)
Ajude a divulgar a Doutrina Espírita
Dê livros de presente!
Contribua para a Livraria e para a Biblioteca do CEAL
(61) 3568-8629

Editorial

CEAL 53 anos de vida
“Serve e ora, esperando que suceda o melhor.
Queixas, gritos e magoas são golpes em ti mesmo.
Silencia e abençoa, a verdade tem voz”. Chico Xavier

T

udo chega a seu tempo. Diz o adágio popular
que não se pode colher nada antes que
amadureça, pois tudo tem a sua hora certa.
No dia 1º de outubro de 1960, cumprindo o
planejamento da Espiritualidade Maior, o Centro Espírita
André Luiz – CEAL – foi inaugurado, sendo a primeira Casa
Espírita do Distrito Federal.
Durante dez anos o CEAL, em seu primeiro
endereço na Candangolândia: Rua 2, n° 105, ofereceu
Assistência Espiritual e Social àquela comunidade.
Em 1969, em um pequeno barracão, começaram
as atividades na sua nova sede no Guará.
O aniversário do CEAL é sem dúvida uma data
muito SIGNIFICATIVA e, como sabemos que datas
especiais não podem ser esquecidas, estamos hoje aqui
juntos e com carinho comemorando o seu aniversário.
É muito bom fazer parte deste momento em que
todas as pessoas que gostam e são gratas por esta
CASA comemoram mais um ano da sua existência.
Hoje se completa mais um ano de felicidade!
O CEAL é festa no olhar de todas as pessoas que
já acolheu e acolhe. Esta homenagem é um ato de
carinho que lhe oferecemos.
Parabéns CEAL, pois você é uma CASA muito
querida! Que você receba muitas vibrações positivas!
Você merece e os homenageados de hoje somos todos
nós que trabalhamos e contribuímos escrevendo a
sua história no livro da vida, fazendo uso da caneta da
fraternidade e usando a tinta da paz e do amor.
Muitas pessoas irão entrar e sair da sua
história e verdadeiros irmãos, colaboradores sinceros,
comprometidos e amigos deixarão marcas profundas.
Os anos passam, as lembranças são eternas, a
saudade permanece e os nossos olhos rebuscam cenas de
tempos vividos. Os anos passam e com ele vivenciamos
lições de vida.
Aprendemos, por meio dos ensinamentos da
Doutrina Espírita, que nossos espíritos são imortais e
que somos os únicos responsáveis e corresponsáveis
pelo nosso destino.
Nesta reencarnação os momentos que se foram
não mais voltarão. Os anos passam, continuam a desfilar
na passarela do aprendizado e nós, protagonistas da
vida e responsáveis pelos nossos atos, vivenciamos
momentos que nos fazem infelizes ou felizes.
De todos os anos que se foram, concluo que viver
é servir, servir é amar, amar é doar-se.
Às vezes, mesmo entre conflitos e incertezas
mantemos viva a esperança de um futuro feliz, porque a
alegria de viver e servir são as maiores dádivas de Deus.
Brasília, 1º de outubro de 2013
Deleuse Lettiere – Presidente do CEAL

Expediente
PrEsIDENtE:
DELEusE LEttIErI
DIrEtOr DE COmuNICAçãO:
JOrgE mONfOrtE
VICE-DIrEtOrA DE COmuNICAçãO:
gAbrIELE NuNEs
Jornalista Responsável:
Denise Daldegan
DIAgrAmAçãO:
rAPhAELA ChrIstINA
rEVIsãO:
Letícia Figueiredo
COLAbOrADOrEs:
Carol Oliveira
Maria Conceição Moreira
Marilzete de Sá Acioli Alves
Rita Maria Aragão Dias.
CENtrO EsPírItA ANDré LuIz – CEAL
QE 16 árEA EsPECIAL “A” – guArá I – Df
CEP: 71200-010
tEL.: (61) 3568-8629
sItE: www.c ealdf.org.br

Nos 53 anos do CEAL
agradecemos a grandiosa
contribuição do colaborador
Adison do Amaral!
Que ele continue ser um
exemplo para todos nós!
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Arte e Cultura

Aborto legalizado vira tema de documentário
O filme Blood Money chega aos cinemas no dia 15 de novembro

U

m documentário polêmico sobre o
exercício legal do aborto nos Estados
Unidos será lançado no Brasil em
novembro deste ano. Intitulado Blood
Money - Aborto Legalizado, o filme relata como
funciona essa prática no país, reunindo depoimentos
de médicos, especialistas da área, pacientes, cientistas
e ativistas de movimentos negros.
O aborto foi legalizado nos EUA há 40 anos, mas
ainda suscita debates. Blood Money trata todo o processo
como uma indústria lucrativa que conspira ao usar a
educação sexual como ferramenta de incentivo ao ato.
No Brasil, a interrupção voluntária da gravidez
é permitida apenas em casos de violência sexual,
risco de vida ou anencefalia fetal. Porém, muitas
mulheres se submetem ilegalmente a arriscados
métodos que impedem o nascimento de seus filhos,
o que gera discussões com diversos tipos de opiniões,
principalmente no que diz respeito à saúde e autonomia
da mulher.
A Doutrina Espírita entende que o aborto é crime
perante a Lei Divina ou Natural. Na questão 358 do
Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos
superiores se o aborto provocado é considerado crime
em qualquer época da concepção e a resposta é clara:
“Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus.
Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime
sempre que tirar a vida a uma criança antes de seu
nascimento, por isso que impede uma alma de passar
pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que
se estava formando”.
De acordo com a Doutrina, quem interrompe
uma gravidez de maneira voluntária está sujeito à
Lei de Causa e Efeito, em que todo ato gera uma
consequência. O ato é admissível apenas nos casos
em que o nascimento da criança coloca em risco a vida

por Carol Oliveira

da mãe, pois é preferível que se sacrifique o ser que
ainda não nasceu a sacrificar-se aquele que já existe.
A produção norte-americana independente,
dirigida por David Kyle coloca em questão os aspectos
políticos, psicológicos, sociais e científicos relacionados
ao aborto. O lançamento do Blood Money ocorrerá
primeiro em São Paulo no dia 5 de novembro e terá
pré-estreias no Rio de Janeiro (6/11), Goiânia (7/11),
Brasília (8/11), Belém (9/11), Curitiba (11/11), Salvador
(12/11), Recife (13/11) e Fortaleza (14/11) e finalmente
dia 15 de novembro nos cinemas de todo o Brasil.

“Os Espíritos anunciam que chegaram os
tempos marcados pela Providência para
uma manifestação universal e que, sendo
eles os ministros de Deus e os agentes
de sua vontade, têm por missão instruir e
esclarecer os homens, abrindo uma nova
era para regeneração da Humanidade.”
Allan Kardec
(O Livro dos Espíritos – Prolegômenos)

N

o final de setembro e início de outubro
deste ano, aconteceu no Guará mais
uma Semana Espírita no Guará, a nona
edição, com participação de várias casas espíritas
do Guará vinculadas à Federação Espírita
Brasileira - FEB e à Federação Espírita do Distrito
Federal - FEDF.
As casas participantes foram o Centro Espírita
André Luiz, o Grupo Espírita Casa do Caminho, a
Casa Fraterna Espírita Chico Xavier, o Grupo Espírita
Fraternidade de Maria, o Grupo Espírita Abrigo da
Esperança e o Templo do Amor Universal. Todas
essas Casas também estiveram presentes no
Encontro de Coordenadores Espíritas do Guará Encorde, que busca a integração fraterna de todas as
casas do Guará de forma a trabalharem em sintonia
com os objetivos doutrinários.
Encorde 2013

O tema escolhido foi “Em defesa da vida - Viver,
o primeiro direito natural do homem”, que esteve
presente em várias palestras e eventos durante toda
a semana. A família, o suicídio, o meio ambiente,
a eutanásia e o aborto são subtemas polêmicos e
interessantes que também fazem parte da Campanha
Em Defesa da Vida promovida pela FEB. Um estudo
detalhado sobre esses assuntos é muito importante
para a compreensão plena sobre o que é realmente
valorizar a vida como um todo.
Como novidade houve a realização do I Encontro
de Juventudes Espíritas do Guará, que abriu a
semana no Grupo Espírita Casa do Caminho –
GECAM. Sua programação não somente foi voltada
aos jovens de 13 a 21 anos, como também houve a
participação de bandas de jovens que frequentam
as mocidades no Guará.
Encontro de Juventudes

Encontro de Crianças

5

Outro evento que agradou quem participou foi a
Campanha da Fraternidade Auta de Souza Unificada,
cuja sintonia e alegria contagiou os participantes,
colaboradores e moradores da QE 38. Neste ano o
ponto de encontro da Campanha foi no Templo do
Amor Universal – TAU.

Sebo do Livro

Campanha Unificada Auta de Souza

A Semana foi encerrada com mais uma
novidade: a realização da Noite Cultural, repleta
de música, poesia e teatro. Com a direção e texto
de Neiva Gonçalves, o público assistiu à belíssima
apresentação do grupo SOMA da peça teatral
“Atitudes de vida”, que também fez parte do tema
“Em defesa da vida”.
Veja mais algumas fotos dos eventos
da Semana Espírita do Guará no link
www.facebook.com/semanaespiritadoguara.
Noite Cultural

CAMPANHA
EM DEFESA DA VIDA
Em face do desenvolvimento da Ciência,
facilmente se comprova o início da vida humana desde
o momento da concepção no ventre materno, e não
somente quando ocorre o nascimento, como afirmam
muitos.
Constitui-se em grave comprometimento com as
leis divinas a provocação do aborto em qualquer fase
da gravidez, uma vez que tal iniciativa impede que o
Espírito, já ligado ao embrião, renasça no corpo físico
que lhe servirá como instrumento de progresso.
O Movimento Espírita posiciona-se contrário
aos projetos de revisão da legislação que visam à
legalização do aborto em nosso país.
Participe da Campanha “Em defesa da vida”!
Oriente-se e diga não ao aborto!
(Prefácio da cartilha “Respeitamos a vida – Aborto, Não!”)

Visão Espírita

O “SER” E O “ESTAR”

I

rmãos, quantas vezes nos pegamos lamentando
os infortúnios da vida, pensando que nossos males
são maiores do que os dos outros. Tantas vezes
pensamos em desistir, em morrer e finalizar nossos
sofrimentos. Esquecemos, porém, que o sofrimento na
vida terrena é balsamo para nossa alma devedora, pois
enquanto sofremos, reparamos erros de vidas passadas.
É necessário entender o verdadeiro sentido de
nossas vidas, mas, para tanto, necessária se faz a
compreensão de que nada é nosso, nem mesmo o
corpo em que habitamos. Tudo é de Deus. Aqui, somos
apenas temporários, buscando reparar nossos erros e
depurar o espírito para a ascensão espiritual. Família,
trabalho, posição social e outras realidades cotidianas só
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adaptação de Denise Daldegan

existem enquanto estamos vivos e depois que sobrevier
o desencarne, só nos restará memórias.
Para evoluir espiritualmente é preciso dedicação,
preparo, coragem e força de vontade para entender que
nem sempre estaremos livres de momentos de solidão,
tristeza, dor, raiva, medo, incompreensão etc. Esses
momentos sempre existirão, nos levarão a queixas,
nos farão infelizes e nesse momento nos sentiremos
perdidos.
Muitas vezes, nos apegamos tanto àquele momento
específico pelo qual estamos passando que desejamos
de todo coração que ele dure eternamente. Isso pode ser
um clássico exemplo de confundir o “ser” com o “estar” e,
assim, nunca estaremos preparados para a efemeridade
do estar.
Quantas vezes irmãos lutamos para
alcançar um “status” que erradamente
pensamos que nos dará um diferencial na
vida, esquecendo que nesta vida, vale muito
mais ser uma pessoa elevada do que ter
um título de grau superior. Sim, porque grau
superior qualquer pessoa consegue com
estudos, mas ser uma pessoa com uma
vibração superior só se consegue praticando
e pregando o bem. Veja que o “estar” e o “ter”
trilham o mesmo caminho do efêmero.
Portanto, mais que entender a distinção
entre “ser’ e “estar’, é preciso compreender o
quanto essas palavras podem se completar.
Em algumas ocasiões, será necessário
conjugar muitas e muitas vezes o verbo
“estar’ para se alcançar o verbo “ser’. É
preciso disposição para se alcançar um
verdadeiro estágio de felicidade e não um
simples – e efêmero – estado de felicidade.

Fonte: ecaruso.blogspot.com.
br/2010/06/diferenca-entre-ser-e-estar.html

Mensagens no ceal

Respeito, União e Amor

P

ai de infinita bondade abençoe a cada um
de nós trabalhadores dessa Casa para que
possamos continuar em nossa sublime tarefa
de acolher, orientar e esclarecer aos irmãos que nos
procuram. Nunca esqueçamos de que é dando que
recebemos e de que aquele que auxilia é o maior
beneficiado, pois está implantando nos corações de
seus semelhantes o sublime sentimento do amor ao
próximo, de fazer ao próximo o que desejamos para
nós mesmos.
Cumprindo sua promessa, o Divino Mestre nos
enviou uma falange de seus colaboradores para que
pudéssemos relembrar muitas coisas que ele havia
dito, quando esteve encarnado entre nós. Muitas outras
coisas nos foram reveladas para que pudéssemos
continuar nossa caminhada levando a luz da fé
raciocinada, fundamentada nas Leis Universais que
regem todo Universo criado pelo Bondoso Pai.
Nós, trabalhadores na Casa Espírita, somos
espíritos confiados pelo Divino Mestre para darmos
continuidade aos seus ensinamentos. Temos a
missão de colaborar na implantação da fraternidade
universal, onde somente reinará o amor, sem
discriminações nem preconceitos.
Precisamos nos respeitar, nos unir e nos
amar, primeiramente entre nós mesmos, pois
o exemplo é contagiante.
Lembremos que somos simples
colaboradores na Seara do Grande Mestre,
precisamos unir forças, para que a tarefa
seja realizada com sucesso. Não podemos
duelar entre nós mesmos. O Evangelho
do Querido Mestre Jesus precisa sempre
estar presente em nossas mentes e em
nossos corações.

7

Somos uma grande família, convivamos então
como verdadeiros irmãos que somos. Unamos nossas
forças e nossos pensamentos. Fortaleçamo-nos na
prece, para que possamos estar em condições de
amparar àqueles que nos procuram.
Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.
Graças a Deus.
José Dias

(Comunicação recebida na Sala Bezerra de
Menezes dia 28/08/2013. Durante a Reunião de
vibração bimestral do CEAL)

Fique por dentro do Ceal

CEAL reforma Sala de Atendimento Médico e
Odontológico e amplia atendimento à Comunidade

A

sala de atendimento médico, psicológico e
odontológico do Centro Espírita André Luís foi
reformada e novos profissionais voluntários
vieram agregar valores à Casa, ampliando assim o
atendimento e auxílio aos menos favorecidos que
buscam o CEAL.
Dirigida pela Diretoria de Assistência e Promoção
Social – DAPS, órgão responsável por todas as ações
de assistência social, alguns espaços tiveram o piso
trocado, pintura nova e readequação de espaços
para facilitar o atendimento.
São diversas especialidades disponibilizadas pela
DAPS para atender a comunidade. Hoje o CEAL conta
com atendimento em Odontologia, Dermatologia,
Otorrinolaringologia Clínica, Psicologia, Clínica Geral,
Pediatria e cuidados de Enfermagem e o atendimento
da Farmácia, abastecida por
voluntários do CEAL.
O DAPS realiza, em
média, cinco atendimentos
por
especialidade
e
alguns
atendimentos
emergenciais, totalizando
em
média
150
atendimentos por mês.
Os atendimentos
de Otorrinolaringologia,
Clínica
Geral
e
Pediatria são feitos aos
domingos pela manhã.
Já as especialidades de
Dermatologia e Psicologia atendem
quinzenalmente.
A Odontologia e a Psicologia
fazem os atendimentos por
agendamento, sendo que todas as
quartas à noite o CEAL disponibiliza

por Marilzete de Sá Acioli Alves e Denise Daldegan

plantão de Psicologia para triagem de atendimento.
Se você tem interesse em contribuir para esse
ou outro trabalho de caridade, procure o CEAL
aos domingos pela manhã e converse com os
colaboradores do DAPS – Diretoria de Assistência
e Promoção Social. Ou auxilie muito apenas doando
medicamentos, roupas, sapatos ou alimentos que
compõem a cesta básica.
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Criança evangelizada, humanidade transformada

Outubro, Mês das Crianças
12 de outubro, dia das crianças

A

proveite a comemoração e presenteie o seu filho com sua presença.
Tire o foco do consumismo e ensine a ele valores maiores como a
caridade, o amor e a alegria de ver sua família reunida.
Esteja mais presente, valorize o tempo que você passa com ele para
construir vínculos. Converse, ria, faça passeios e leituras edificantes.
Ele e você só terão a ganhar.

Fábulas na Visão Espírita

O MONGE E

O ESCORPIÃO

U

m monge e seus
discípulos
iam
por
uma estrada e, quando
passavam por uma
ponte, viram um escorpião sendo
arrastado pelas águas.
O monge correu pela margem
do rio, entrou na água e tomou o
bichinho na mão. Quando o trazia
para fora do rio, o escorpião o picou.
Devido à dor, o monge deixou-o cair
novamente no rio.
O Monge então, nadou até
margem, pegou um ramo de árvore,
voltou correndo, entrou no rio, resgatou
o escorpião e o salvou.
Em seguida, juntou-se aos seus
discípulos na estrada. Eles haviam
assistido à cena e o receberam
perplexos e penalizados.
– Mestre, o Senhor deve estar
muito doente! Por que foi salvar

por Denise Daldegan

esse bicho ruim e venenoso? Que
se afogasse! Seria um a menos! Veja
como ele respondeu à sua ajuda:
picou a mão que o salvava! Não
merecia sua compaixão!
O monge ouviu tranquilamente
os comentários e respondeu:
– Ele agiu conforme sua natureza
e eu de acordo com a minha.
*
*
*
O monge utilizou-se da indulgência
para justificar seu ato misericordioso.
O Evangelho Segundo o
Espiritismo, no capítulo 10, nos
ensina que a indulgência é um
sentimento doce e fraternal que todo
homem deve alimentar para com
seus irmãos, mas da qual poucas
pessoas fazem uso.
A indulgência não vê os defeitos de
outrem, ou, se os vê, evita falar deles,
divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a

fim de que se não tornem conhecidos,
e, se a malevolência os descobre, tem
sempre pronta uma desculpa plausível
para eles.
A indulgência jamais se ocupa com
os maus atos dos outros, a menos que
seja para prestar um serviço. Não faz
observações chocantes, não tem nos
lábios censuras, apenas conselhos.
Devemos, pois, ser severos para
conosco e indulgentes para com os
outros. Devemos desculpar as faltas
que censuramos, relevando o mal a

nós direcionado.
Sejamos indulgentes, meus
amigos, porquanto a indulgência atrai,
acalma e ergue, ao passo que o rigor
desanima, afasta e irrita.
(José, Espírito protetor, Bordéus, 1863)
ESE, Cap. 10 –
Bem-aventurados os misericordiosos,
item II – A Indulgência
paxprofundis.org/livros/parabolas

Para Colorir

Quadrinhos Espíritas

Horários da
Evangelização e
da Mocidade

Mocidade Espírita André Luiz - MEAL		
Sábado - das 08h30 às 10h20		

Grupo de Pais
Sábado - das 08h30 às 10h20

Evangelização Espírita André Luiz
Domingo – das 08h30 às 10h20 (com Assistidos Cadastrados)
Segunda e Quarta-feira – das 19h30 às 21h30
Sábado – das 08h30 às 10h20

