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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)

EDITORIAL

ASSUNTOS DOUTRINÁRIOS

Caridade a todo instante

IV Congresso Espírita do DF traz

Comunicação recebida na Sala Bezerra de
Menezes, no dia 26/04/2018, durante a
Reunião de vibração bimestral do CEAL.

P

ai de amor e bondade, abençoe a
cada um de nós com sua divina luz
de paz, esperança e amor.
O verdadeiro cristão será reconhecido por
suas obras. Precisamos conhecer o Evangelho,
as palavras e as lições deixadas pelo Querido
Mestre, mas, acima de tudo, precisamos nos
esforçar para colocá-las em prática.
A caridade deve ser exercida em todos
os momentos.
Na hora de falar, vigiemos nossas palavras,
que elas sejam processadas primeiramente
em nossas mentes e em nossos corações
para que, ao professá-las, sejam envolvidas
de compreensão, consolo e orientação.
Ao agir, que nossos atos representem
auxílio àquele que necessita, sem que aquele
que receba seja humilhado ou rebaixado.
A prece é um poderoso recurso para
que captemos as energias necessárias a
nós mesmos e também àqueles a quem
desejamos socorrer.
Não somos perfeitos, mas necessitamos
ser modelos para aqueles que nos procuram
como divulgadores da Doutrina, precisamos
dar a ela confiabilidade.
Tenhamos o Querido Mestre como guia
e modelo, nos esforcemos para praticar suas
lições, nos amemos primeiramente para que
possamos expandir esse sentimento ao nosso
próximo.
Que a paz do divino amigo permaneça
com todos nós.
Graças a Deus!
José Dias
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mensagem de urgência no trabalho no bem
Durante o encerramento do Congresso,
Rossandro Klinjey conclama a apertarmos o passo
e vivermos o Evangelho de Cristo

N

a palestra de encerramento do
IV Congresso Espírita do DF,
realizada na tarde de domingo
do dia 22 de abril de 2018, o psicólogo
e escritor Rossandro Klinjey convidou os
mais de 1.500 participantes a viverem o
Evangelho de Jesus e se colocarem como
instrumentos de Deus neste momento de
transição planetária, marcado por tempos
de angústia, medo, incerteza e negatividade.
“Que as pessoas vejam em nós uma paz
incompreensível e uma alegria contagiante,
e nos perguntem por que somos assim.
Então vamos responder: sou assim porque
sou espírita. Essa é a maior divulgação que
podemos fazer do Evangelho”, salientou.
Mas, segundo o palestrante, para que
possamos chegar ao ponto de servirmos
a Cristo integralmente, é preciso que
nos sintamos merecedores de seu amor.
Rossandro abordou a fragilidade emocional,
a culpa e o desconhecimento de nossos
aspectos mais sombrios como o grande
impedimento para nossa verdadeira
mudança interior. “Somos um pelotão que
se alistou voluntariamente para viver o
Evangelho como nunca vivemos. Que ele
não seja para nós apenas um livro de estudo,
mas um manual prático para se viver a vida”,
disse.
Ética e Redes Sociais
A exemplo dos movimentos políticos
mundiais, também profundas transformações
internas em cada ser humano estão levando
à tona o lodo que se encontrava deitado
no fundo do rio, referiu-se Rossandro ao
momento conturbado que vivemos nas
cenas social e individual. “O que está oculto
será revelado. A sombra está vindo à tona, e
nós, espíritas, compreendemos que isso é um
movimento de despertar de consciências”,
enfatizou.
Sobre o papel das redes sociais,
o psicólogo alertou que, ao criarem
dependências e ilusões, acabam por destruir
a capacidade da pessoa de servir. “Num

mundo maniqueísta como o nosso, que eu
não repercuta as mensagens negativas, mas
compartilhe em minhas redes mensagens
do Evangelho de Jesus. Isso não é omissão
política”, garantiu.
Rossandro enfatizou ainda que a crise ética
não existe só no campo político. “Enquanto eu
não vejo a minha crise ética, eu deixo de agir no
bem”, afirmou. Por isso, o projeto da Doutrina
Espírita é o da grande regeneração coletiva.
“Que o Brasil mude pelas minhas mãos”,
acrescentou.
Ele pediu serenidade em meio à turbulência,
pois desesperar-se, neste momento, é
desconhecer o conteúdo da Doutrina Espírita.
E conclamou todos a agirem no bem: “Está na
hora de aumentarmos o passo. O sentimento
de urgência tem que tomar conta do nosso
coração. Esse é o convite que nos foi feito”.
Fonte: https://www.fedf.org.br/Noticias
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Em outubro,
estreia o filme
“A Palavra”

VISÃO ESPÍRITA

Ansiedade

Filme brasileiro retoma conceitos
bíblicos de Elias e Eliseu

C

om estreia prevista para o dia
25 de outubro, “A Palavra” tem a
direção de Guilherme de Almeida
Prado e elenco principal com Tuca Andrada,
Oscar Magrini, Luciano Szafir e Karina Barum.
O filme brasileiro traz histórias bíblicas
atualizadas para o mundo contemporâneo, com
personagens do Antigo Testamento envolvidos
em dilemas do Brasil de hoje.
A passagem do profeta Elias e Eliseu,
representada por dois personagens, ambos
vividos por Tuca Andrade, em momentos
diferentes, tendo como antagonista o
personagem de Luciano Szafir (Acabe), é uma
luta do bem contra o mal.
Sinopse: Uma jornalista, em busca de um
furo de reportagem, tenta descobrir os segredos
e desmascarar um homem chamado Elias, que
tem alcançado milagres no sertão do nordeste
brasileiro. Em uma luta do bem contra o mal,
ela irá ouvir histórias que fazem referências a
passagens bíblicas dos profetas Elias e Eliseu
e a farão conhecer A Palavra, mudar suas
crenças e alcançar um grande milagre.
Assista ao trailer:
https://youtu.be/ST-ZKy1T6LA
Mais informações:
http://www.californiafilmes.com.br/
filme/a-palavra/

O

nobre psiquiatra Emílio Mira
y Lopez analisa, em sua
obra monumental Os quatro
gigantes da alma, esses adversários do
equilíbrio emocional da criatura humana,
responsáveis por terríveis dramas do
comportamento. Parafraseando o emitente
estudioso da psique, apresentamos a
ansiedade como um aflitivo gigante que os
tempos modernos acrescentaram ao mapa
existencial e que domina expressivo número
de indivíduos que jornadeiam atordoados,
sem a capacidade de fruírem paz.
A dinâmica dos dias atuais exige grande
mobilidade, apurada atenção em torno
dos acontecimentos, em face da rapidez
com a qual as notícias são apresentadas,
proporcionando incontrolável ansiedade
nos menos resistentes e nos sentimentos
da sociedade como um todo.
A falsa necessidade de se informar a
respeito de tudo que acontece no mundo
impõe tormentosa inquietação emocional
e insegurança pessoal, de modo a poder
se prevenir das ciladas e desastres morais
que surgem e são manchetes a cada
momento.
Por outro lado, há uma inquietante
ambição por ser visto, comentado,
invejado nas redes sociais, que
desequilibra completamente a conduta
pessoal dos menos equipados de valores
ético-morais.
Tudo ocorre com desastrosa rapidez no
Facebook, tornando-se imperioso manterse rico, famoso, motivo de comentários,
especialmente em razão das extravagâncias
cometidas.
Sempre estão onde não se encontram,
porquanto a mente vive buscando a seguinte

informação, aplicando valioso tempo na
visita aos sites incontáveis e às notícias
frívolas que lhes adquirem importância
fundamental.
O paciente que tomba nessa armadilha
logo se descobre insatisfeito e ansioso.
A ansiedade que decorre da expectativa
de uma ocorrência que se espera, derivada
de um fato de grande significado, é
perfeitamente normal. Entretanto, quando
produz taquicardia, sudorese, insônia com
grande intensidade já é patológica, tornandose necessários cuidados especializados.
O ansioso deixa de viver o que sucede
para encontrar-se aguardando o que espera
acontecer. As suas expectativas, quando se
tornam fatos, produzem certo amargor, em
razão de não haver usufruído da alegria
que pensava suceder. Isto porque futuros
desejos tornaram-se primordiais em seu
pensamento.
Na condição de Psicoterapeuta especial,
Jesus prescreveu que vivêssemos cada
dia, cada hora intensamente porque cada
ocasião vale pelo que sucede. Propôs que
fosse vivenciada cada experiência em seu
momento próprio, mantendo-se irrestrita
confiança em Deus.
Para que se possa viver em paz, fazse imprescindível o trabalho de reflexão
e análise dos significados existenciais,
reservando-se momentos para pensar em
torno da imortalidade e compreender-se o
sentido da veste carnal, que é a felicidade.
Divaldo Pereira Franco
Artigo publicado
no jornal A Tarde, coluna Opinião,
em 30 de novembro de 2017.
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Tarde de Tortas Beneficente
A

A presidência do CEAL agradece
pelo belo evento realizado com alegria no coração

gradeço a todos que colaboraram
Veja essas e mais fotos do evento na
para o sucesso da Tarde de Tortas Fanpage do CEAL no Facebook @cealdf:
Beneficente, realizada no dia 3 de junho
https://goo.gl/1amVcP
de 2018.
Agradeço a todos os trabalhadores,
frequentadores que organizaram e se
empenharam para que a harmonia, a alegria
e o sucesso prevalecessem todo o tempo
durante o evento.
Agradeço também a todas as famílias
que confraternizaram conosco, o meu
muito obrigado, em nome de toda a família
André Luiz.
Antonio Villela

Encerramento da Turma de informática
do 1º semestre 2018
Encerramento realizado com muitos
sorrisos nos rostos da turma
agradecida pelos novos conhecimentos
adquiridos.

N

a terça-feira, dia 3 de julho de
2018, a equipe de informática do
CEAL comemorou mais um encerramento
de curso com direito a lanche comemorativo,
agradecimentos dos professores e da turma
e entrega formal dos certificados.
Confira as fotos no Facebook do CEAL
@cealdf: https://goo.gl/3t37ET

Diretoria de Assuntos Doutrinários
faz recesso de 2 semanas
Fique atento às datas do recesso dos
estudos da DIAD

A

DIAD - Diretoria de Assuntos Doutrinários inicia, a partir do
dia 9 de julho, o recesso dos Estudos Sistematizados da
Doutrina Espírita e demais cursos doutrinários paralelos.
Nesta semana de encerramento do semestre, houve aula conjunta
com todas as turmas e um breve lanche de confraternização.
O retorno dos estudos será a partir do dia 23 de julho de 2018, ou
seja, serão apenas 2 semanas de recesso para voltar com as energias
renovadas para mais um semestre de estudo sistematizado.
Fique atento e acompanhe as datas:
- Início do recesso: 9 de julho de 2018
- Retorno dos estudos: 23 de julho de 2018

Dionei faz palestra sobre A Gênese no dia 3 de julho
em aula conjunta das turmas de terça-feira,
antes do lanche de confraternização.
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Criança evangelizada, humanidade transformada

Confraternização da Juventude Espírita
Regional Guará
COJEDF Regional 2018 - Domingo, dia 28 de julho de 2018

O Centro Espírita André Luiz foi a
sede no sábado, do dia 28 de julho, de uma
das etapas regionais da Confraternização
de Juventudes do Distrito Federal, a Cojedf
Regional. O evento foi considerado um sucesso
pelos participantes. Cerca de 50 pessoas
entre jovens, trabalhadores e visitantes
compareceram. Durante a manhã, das 8h às
12h30, o tema abordado foi “São chegados os
tempos: comemoração dos 150 anos do livro
da Gênese”.
Robert Denniel, de 17 anos, foi um dos
jovens que participou do evento. Ele disse que a
Cojedf propõe um ambiente em que é possível
encontrar pessoas dos mais diversos centros

de forma agradável. “É uma atmosfera nova e
confortável. O mais legal é ter essa parte de
entretenimento e diversão, mas também tem
a o lado introspectivo, que leva a consciência
social. Você sempre acaba aprendendo alguma
coisa da melhor forma possível”, disse.
Leia mais sobre o evento e veja fotos no
site do Move Guará:
http://www.move.org.br/par ticipantese l o g i a m - c o n f ra t e r n i z a c a o - d e - j ov e n s realizada-no-guara/
Fonte: Move Guará

Vivência Familiar

da DIJE

Evento de encerramento das atividades de estudos da juventude e infância no 1º semestre de 2018

A

Diretoria da Infância e Juventude (DIJE) realizou no dia 30 de
junho o encerramento do 1º semestre de estudos em 2018.
Porém, neste meio do ano, resolveram realizar um evento muito
especial em comemoração ao recesso, a Vivência Familiar no Parque da
Cidade, com direito a lanche, dinâmicas e muita música e alegria que
contamina o coração de jovens de qualquer idade.
O retorno da Evangelização e da Mocidade será a partir do dia 3
de agosto de 2018.
Fique atento ao calendário da DIJE e acompanhe as datas:
- Início do recesso: 30 de junho
- Retorno dos estudos: 4 de agosto

