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criminosos

RAIO DE LUZ
“Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a  face,  em todas as épocas da humanidade.”  

(Evangelho Segundo Espiritismo)
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Atendimento ao Público
Palestra Públ ica 

2ª e 4ª feiras - 19:45 hs
5ª  feira - 15:45 hs
Domingo - 16:45 hs

Atendimento Fraterno 
2ª à 6ª feiras - 19:30 às 21hs
5ª  feira - 16 às 17:30 e 19:30 às 21hs
Domingo - 17 às 18:30hs

Livrar ia 

2ª à 6ª feiras - 08 às 12, 13: 30 às 
17:30 e 19 às 21:30hs
Sabado -  08 às 12 e 15 às 18:00hs
Domingo - 08 às 12 e 15 às 19:00hs

Bibl ioteca 

2ª à 5ª feiras - 19:30 às 21:30hs
6ª feira - 19:30 às 21hs
Sábado - 17 às 18:30 hs
Domingo - 09:30 às 11 e 17 às 18hs
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Visite o nosso Site

www.cealdf.org.br
O objetivo deste canal de comunicação 

é ampliar a divulgação da Doutrina Espírita. 

Anuncie Aqui!

contatos: 9982-6559 / 9602-3112 / 8189-3131 / 3456-0094

E D I T O R I A L

Por: Antonio Villela
Presidente do CEAL

Mensagem para a Família Espírita
 A Doutrina Espírita codi-
ficada por Kardec é o resultado 
da luz do cristianismo iniciado na 
Casa do Caminho, de onde par-
tiu a caravana de amor, sacrifício 
e fraternidade, exemplificada pe-
los primeiros cristãos. Estes, que 
submetidos a torturas em defesa 
da mensagem do Cristo, foram 
os verdadeiros mártires e precur-
sores do cristianismo, que nos 
deram as diretrizes para nossa 
caminhada evolutiva, fazendo do 
Evangelho nosso código de vida.
 Espíritas, vamos caminhar 
juntos com o objetivo de difundir 
a Doutrina do Consolador Prome-
tido por Jesus. É hora de unificar-
mos a fé e a razão para que não 
aconteça conosco o que nos  re-
vela o *livro “Aconteceu na Casa 
Espírita”, onde trabalhadores de 
uma instituição espírita, mesmo 
protegidos espiritualmente, sofre-
ram obsessões. Os relatos dessa 
obra, nos alertam que a  falta de 
união e de vigilância prejudicam 
os trabalhos das Instituições sé-
rias.
  Na Casa Espírita deve ha-
ver unidade, compreensão, amor 
e trabalho em nome do Cristo, e 
como disse Emmanuel: “...disci-
plina, disciplina, disciplina”. Isto 
deve ser regra para os dirigentes, 
trabalhadores e frequentadores, 
pois é por meio do exemplo que 
conseguiremos dar credibilidade 
à nossa Instituição.
  Devemos nos integrar e 

participar ativamente das deci-
sões, problemas e dificuldades 
de nossas Casas Espíritas, cada 
um doando sua parcela de tempo 
nas atividades, nas contribuições 
materiais...pois, as instituições 
religiosas carecem destes recur-
sos. Lembremos a passagem  do 
Evangelho: “O Óbolo da Viúva” e 
façamos nossa parte, mesmo pe-
quena, mas que seja doada com 
amor e desprendimento.Não po-
demos deixar de exercer a tarefa 
que nos compete hoje. Importa 
neste momento, seguirmos unidos 
em prol de um objetivo maior que 
é a Doutrina do Consolador. 
 Estamos nos  últimos dias 
de luta da luz contra as trevas e 
por causa do egoísmo e prepo-
tência do homem, a Terra está 
vivendo momentos difíceis, tan-
to  social, como moral, espiritual 
e materialmente, prejudicando o 
que o Grande Arquiteto do Uni-
verso nos concedeu para vivermos  
em paz e com amor.
 Que Jesus nos ampare e nos 
fortaleça nos propósitos de seguir, 
ainda que em meio às tribulações, 
mas com fé, coragem e esperança. 
É o que temos a deixar como men-
sagem para todos.

Cristo conosco sempre.  

* Livro - Aconteceu na Casa Espírita, do autor Emanuel 
Cristiano, ditado pelo Espírito Nora



Raio de Luz  -  jul / ago / set  / out / nov de 2007  página (3)

SGAS 910 - Bl. D - Sl. 110 - Ed. Mix Park - Brasília-DF
Fones: (61) 9908-4585 / 9957-2277
Marque uma consulta sem compromisso!

Deleuse Lettieri e Cíntia Lettieri

D E P I L I T Á
Depilação Definitiva

Eletrólise
Tratamento Corporal

Este ano a XII Semana de Kardec foi comemorada pelo CEAL com chave de 
ouro, tivemos a oportunidade de incluir na programação, a comemoração 
dos 47 anos de nossa casa, com o lançamento do Site do CEAL . Dentre as 
comemorações da Semana tivemos: Encontro de crianças da Evangelização, 
Cantada, Oficinas de Estudo, Palestras Públicas, Seminários aos Médius, 
Workshop para os pais da evangelização. Mais uma vez,  os organizadores 
demonstraram carinho e empenho  na produção do evento.  

XII Semana de Kardec

MG - Escritório Imobiliário

Marlene G. S. Machado
 Creci 4281/DF

QI 25 - Lt. A - Sl. 216 - Ed. Rel Mix - Guará II
Tel. 3567-4424 e/ou 9984-4349

A Semana Espírita do Guará aconteceu 
em outubro, com o  objetivo de passar 
os ensinamentos de Jesus, por meio da 
Doutrina dos Espíritos. Além de palestras 
nas Casas Espíritas do Guará tivemos 
eventos culturais com apresentações 
artísticas.  Durante o evento foi realizada 
a Feira de Livros Usados. 

3ª Semana Espírita do Guará

As flores , sempre frescas, no túmulo de Kardec revelam gratidão e respeito pelo “Pai do Espiritismo”. 

Meu irmão conta que em uma 
das viagens que fez a Paris, 
por ser simpatizante da Dou-

trina Espírita, tomou um táxi e se dirigiu 
ao cemitério Père Lachai-
se para visitar o túmulo de 
Allan Kardec. Ao parar na 
porta, o motorista comen-
tou: - “Todas as vezes que 
venho aqui, o túmulo de 
Kardec está sempre cheio 
de flores. O que será que 
fez esse homem, que o faz 
tão querido assim?”  E eu 
pergunto: - O que ele fez de 
tão importante ? 
 Certamente os es-
píritas e adeptos de outras 
religiões do Brasil sabem o 
que ele fez de importante, 
porém, lá na França, berço 
do Espiritismo, talvez, pou-
cos da sociedade em cujo 
berço nasceu o Espiritismo o saibam.
 O professor e Cientista Hip-
polyte Leon Denizard  Rivail,  ao  co-
dificar  a Doutrina optou  pelo pseu-
dônimo de Allan Kardec, seu nome em 
uma das encarnações anteriores. Kar-
dec recebeu mensagens dos espíritos, 
separou-as, organizou-as e codificou 
cinco obras:“O Livro dos Espíritos, O 

Livro dos Médiuns, O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno 
e a Gênese”, que formam os alicerces 
da Doutrina, a qual ele denominou Es-

piritismo. Esse termo se refere à Dou-
trina dos Espíritos. Por isso é impróprio 
usá-lo para denominar alguns cultos 
afro-brasileiros; a expressão correta é 
espiritualismo. 
 Também é comum alguns es-
píritas se denominarem “kardecistas”. 
Ressaltamos, no entanto, que não exis-
tem correntes diferenciadas dentro do 

Espiritismo, sendo a Doutrina Espírita 
uma amálgama de filosofia, ciência e 
religião, muito bem representada pela 
codificação de Allan Kardec. 

 O fato é que as flores 
de Kardec mostram a grati-
dão dos franceses que sa-
bem quem ele foi e o que 
fez. Por amor, respeito e gra-
tidão estão sempre renovan-
do a ornamentação de seu 
túmulo. Nós, espíritas brasi-
leiros, que conhecemos bem 
sua importância, haveremos 
sempre de renovar as flores 
que a Doutrina dos Espíritos 
plantou em nossos corações, 
renovando o colorido de 
nossas vidas, o perfume dos 
nossos pensamentos e a do-
çura das nossas ações, pois, 
somente com os corações 
floridos pelo amor seremos 

capazes de realizar o que está escrito 
no túmulo do Codificador: “Progredir 
sempre.Tal é a Lei.”

Adaptação do Texto Original do autor: 
Brasil Coury Sobrinho. 

As flores de Kardec
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Ótica Vale
Ótica - Relojoaria - Ourives

QE 07 - Lt. 14 - Cine Karim - Guará I - DF - Tel. (61) 3381-6416

              O Apocalipse é o último 
livro da Bíblia. Significa REVELA-
ÇÃO das coisas que já acontece-
ram, estão acontecendo e que ain-
da vão acontecer.
 As revelações do Apoca-
lipse foram repassadas a João 
Evangelista por meio de um espí-
rito mensageiro do Cristo, quando 
João estava em êxtase, isto é, na 
mais perfeita sintonia com Jesus. 
Portanto, o Apocalipse 
é de Jesus. João foi o 
instrumento do Mestre 
para trazer para à hu-
manidade esses ensina-
mentos.
 O Apocalipse é 
um alerta para a Hu-
manidade ante as atitu-
des de cada um consi-
go mesmo, para com o 
próximo e com a Natu-
reza. É um chamamen-
to à    responsabilidade 
de cada um ante as Leis 
Divinas, pois o tempo 
está próximo para que 
se cumpram as coisas 
anunciadas no Apoca-
lipse. Esse não é o tempo humano, 
mas o tempo e espaço de Deus, 
para que se cumpram os aconteci-
mentos profetizados por Jesus.
 Fatos passados e atuais es-
tão em relação com o Apocalipse, 
pois todos os acontecimentos são 
registros da vida da humanida-
de. Sendo o Apocalipse a Lei das 
Obras, revela, mostra o que se faz 
de bom e de ruim, portanto a ca-

sualidade não existe nos desígnios 
de Deus. Tudo o que acontece tem 
uma razão de ser, pois a plantação 
é livre, mas a colheita obrigatória, 
como resultado de nossas ações 
ante as Leis Divinas de Ação e 
Reação, Livre-Arbítrio, Progresso, 
Causa e Efeito, etc.
 Geralmente, atribuímos 
nossos sofrimentos à má sorte e 
não como conseqüência de nossas 

próprias faltas, decorrentes de atos 
de vidas anteriores. Há também os 
que são provenientes da vida atu-
al, pois o que se faz é o que se 
recebe. Como podemos colher fe-
licidade se só plantamos miséria, 
ruína, egoísmo, orgulho?
 As catástrofes, atualmente 
tão constantes nos noticiários de 
nosso dia-a-dia, ocorrem como 
reação às nossas irresponsabilida-

des, pela falta de amor aos nossos 
semelhantes e à Natureza.
 Por isso, fatos como a ele-
vação e a concentração de gás 
carbônico na atmosfera, ao nível 
mais alto, resultam da poluição 
por meio de  queimadas, veículos 
poluentes, desmatamentos, guer-
ras, gerando conseqüências dolo-
rosas com desencarnes coletivos, 
por meio de fenômenos, tais como: 

inundações, secas, 
aquecimento glo-
bal, tempestades, 
enchentes (tsuna-
mis), furacões, ci-
clones, etc.
 Esses fatos 
apocalípticos são 
transtornos que 
chocam a popula-
ção, mas traduzem 
a realidade do que 
revela o Apocalip-
se, a Lei das Obras, 
Revelação de Jesus 
para os tempos 
atuais e futuros, e 
que permeiam toda 
a Bíblia, do Antigo 

ao Novo Testamento, incluindo o 
Apocalipse.
 Para os que fazem o bem, 
o Apocalipse revelará felicidade. 
Portanto, compete a nós, estudio-
sos do Evangelho e do Apocalipse, 
dar bons exemplos e cobrar atitu-
des responsáveis, comprometidas 
com o bem, contribuindo para a 
regeneração da Terra.

Apocalipse: Sinais dos Tempos

Clínica Holopsi

Dr. Pedro Lettieri Júnior - CRP 1183
Vocacional
Psicoterapia
Psicodiagnósticos
Seleção e Trinamento
Exames para Carteira de motorista

SHLS 716 - Ed. Pio X - Sl. 307/310
70390-700 - Brasília - DF

Telefax: 3245-4394 e/ou 3346-4499
clinicaholopsi@uol.com.br
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Centro Odontológico
ORAL5

Dra. Silvia Helena Barretos Sinício

Dra. Juracy Barretos Sinício

Dra. Ana Elisa Sinício de Barros
Dr. Leandro Luiz Alves Ferreira

Dra. Isabel Cristina Sinício de Barros

QI 04 - Bl. B - Lt. 05 - Sobreloja - Guará I - DF   -   Tel. 3567-8184 / 3568-2420

Relatos de uma Vida, de Ivone 
Garcia Lobo, livro que nos aju-
da na compreensão e entendi-
mento sobre o câncer, doença 
que acometeu a autora por 
22 anos. Renda total para a 
obra no CEAL. Preço: R$ 15,00

Canção do Despertar, CD com músicas 
espíritas e sons da natureza com vocal 
de Giselle Sprovieri. Renda parcial para 
a obra no CEAL. Preço: R$ 25,00

Semeando Esperança, CD Instrumental. 
Renda total para a obra no CEAL.
Preço: R$ 15,00

Cativando, Grupo Emanuel, CD instru-
mental de músicas espíritas com Roberto 
e Costa e com vocal de Abadia. Renda to-
tal para a obra no CEAL. Preço: R$ 22,00

Vitrine de Sentimentos, de Do-
rinha Dutra, contos que nos 
ajudam a manter ou resgatar a 
auto-estima. Renda total para a 
obra no CEAL. Preço: R$ 10,00

Literatura e Música

CULTURA

Dra. Denise Lettieri Costa - CRP-DF 0170

CLINICA LETTIERI   LTDA

Matriz
SGAS 915 - Lt.71 - Conj.B - Bl. D
Sl. 211 - Ed. Officer Center - Asa Sul
Tel. 3245-7076 / 3345-2922

Filial
CRS 510 - Bl. B - Entrada 17 

Sobre loja - Asa Sul
Tel. 3242-6681 / 3242-4042

Dr. Emerson Mamede -  CRP-DF 5460

Exames Médicos / Psicológicos - DETRAN-DF (Carteira de Motorista)

Avaliação Psicológica - Seleção - Psicoterapias - Orientação Vocacional

CLINICA LETTIERI   LTDA PSICOLOGIA
MEDICINA

Pintura Mediúnica

A Pintura Mediúnica, Pictografia ou Psicopictografia é a pintura oriunda dos espíritos que foram pintores em encar-
nações anteriores. Muitos deles foram famosos e conhecidos, no entanto preferem não se identificar.

 A Pintura Mediúnica permite ao espírito comunicante exercitar seus conhecimentos de pintura, como aprendizado 
a serviço do bem, pois a finalidade desse trabalho na Casa Espírita é direcionado para 
tratamento. Por isso, as pinturas são energizadas e comunicam mensagens que propor-
cionem equilíbrio físico-espiritual, através de suas cores.

Sendo este trabalho supervisionado pelo Plano Espiritual Superior, muitas vezes es-
sas pinturas são dedicadas a pessoas especificas, em que as cores aí trabalhadas são 
necessárias para tratamento e equilíbrio energético das mesmas. 

Os mentores espirituais nos sugerem não revestir as pinturas mediúnicas com vidro 
ou material plástico, e sim deixá-las expostas de maneira que as energias curadoras alí 
impregnadas possam fluir naturalmente.

No CEAL, esse trabalho mediúnico ocorre na sala Francisco de Assis, e as pinturas 
aí realizadas são distribuídas nas ante-salas de tratamento e orientação espiritual, como 
também na recepção. 
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Artigos para festas, doces em geral, brinquedos e 
descartáveis no Atacado e no Varejo

QE 07 - Bl. H - Lj. 07 - Galeria Karim - Guará - I - DF 
Tel. (61) 3568-3632 / 3381-3078

Distribuidora de
Doces Oliveira

Distribuidora de
Doces Oliveira

 Há muitos anos nasceu na França um 
menino forte e bonito, chamado Denizard Hip-
polyte Léon Rivail. 

  Esse menini-
nho, desde pequeni-
no gostava de estu-
dar e ler muito!
Quando ele cresceu, 
continuou a estudar e 
a trabalhar. Ele sabia 
de muitas coisas, por 
que ele aprendia nos 

livros. Ele foi professor e gostava muito de ensi-
nar, e ainda era médico. 
  Um dia, Denizard ouviu falar que as 
mesas estavam “conversando” com as pessoas. 
É isto mesmo, muita 
gente disse que ti-
nha visto. Era assim: 
faziam perguntas à 
mesa, e ela, rodava, 
batia os pés. Denizard 
achou estranho e quis 
saber se era verdade. 
Então ele foi lá. 
 Ele viu que era verdade. E sabe o que 
ele descobriu? Que eram os Espíritos que esta-
vam querendo conversar com as pessoas. Pois 
você deve saber que quando as pessoas morrem 
o corpo delas é enterrado lá no cemitério e o seu 
espírito vai para outro lugar chamado mundo es-
piritual. Foi assim que ele aprendeu a conversar 
com os Espíritos.
  E quanta coisa maravi-

lhosa os Espíritos ensina-
ram a ele , que escreveu 
tudo em  livros, para que 
todas as pessoas pudes-
sem ler. Ele, então, pre-
feriu  assinar estes livros 

com o nome de Allan Kardec. Estes livros são a 
codificação da Doutrina Espírita. 
 Quando vocês crescerem mais um pou-
quinho, irão poder conhecer os livros que ele es-
creveu e também várias outras obras dele.
(Adaptação da fonte de texto e  figuras scanea-
das : aulas AME/JF).

Era uma vez ...

Cada simbolo corresponde a uma letra, vamos fazer as 
substituições e ver qual é a frase?

fazer  o  bem  e  o  melhor        
caminho  para  sermos  

felizes

a -> 
b ->
c ->
e ->
f ->
h ->
i  ->
l  ->
m->
n ->
o ->
p ->
r ->
s ->
z ->

a  
b 
c 
e 
f 
h 
i  
l  
m
n 
o 
p 
r 
s 
z 

Vamos achar as SETE diferenças desses quadros

 O Atendimento Fraterno - porta 
de entrada do CEAL, é a assistência indivi-
dualizada, que consiste no diálogo fraterno, 
espontâneo, confidencial e privativo, com 
o propósito de apoiar aqueles que buscam 
orientação  emocional e espiritual. 
 No CEAL, este trabalho tem por 
objetivo esclarecer sobre as atividades de-
senvolvidas na Casa, detalhando como se 
realizam os tratamentos nas salas de traba-
lho mediúnico para onde as pessoas são en-
caminhadas. Ele está integrado às diversas 
áreas de trabalho do CEAL, podendo enca-
minhar as pessoas assistidas a tratamentos, 
como: Palestras Públicas, Passes, Pronto 

Socorro Espiritual, Físico Espiritual, Valo-
rização Interior, após avaliar a necessidade 
de cada um.
 O Atendimento Fraterno funciona 
de segunda a sexta-feira, às 19h30, quinta-
feira de 16h às 17h30, aos sábados das 
18h30 às 20 horas, neste caso com atendi-
mento preferencial à Mocidade Espírita do 
CEAL, e aos domingos das 17h às 18h30.
 Seu principal objetivo é receber 
bem o irmão de caminhada, orientá-lo com 
segurança, para que a recuperação e a saúde 
do companheiro seja uma conseqüência da 
sua própria transformação moral.
 A disposição sincera do atendido 
em se ajudar é o primeiro passo para que 
inicie o processo de elevação de sua auto-
estima, fator importante para que o apoio 
da espiritualidade ocorra em consonância 
com o desejo e a fé da pessoa durante o 
atendimento.
 A espiritualidade superior pres-
ta-lhe auxílio e socorro, sendo o atendido 
inspirado a mudar seus pensamentos e ati-
tudes, facultando-lhe a transformação inte-
rior, para que o corpo e o espírito sejam 
harmonizados. 
 Para o exercício responsável do 
trabalho a que se propõe, o atendente deste 
setor deve atentar para requisitos impres-

cindíveis para o bom desempenho da tare-
fa: conhecimento doutrinário, equilíbrio, 
discrição, interesse, ser bom ouvinte, entre 
outras. A postura ética, moral e discreta, 
do trabalhador do Atendimento Fraterno é 
fator preponderante para confiança e a se-
gurança do atendido.
 O atendimento inicia com o tra-
balho de ante-sala, onde o atendido é es-
clarecido sobre os princípios básicos do 
Evangelho de Jesus, sem distinção de credo 
ou religião. O importante é o chamamen-
to para a transformação moral, base para 
se alcançar o equilíbrio pessoal, espiritual e 
físico. 
 Antes do atendimento individual, 
as pessoas são orientadas a passar pela cabi-
ne de passes, onde lhe é facultado receber 
energias positivas, revigorando as energias 
físico-espirituais do atendido e, principal-
mente, preparando-o para a conversa fra-
terna.
 As salas de tratamento espiritual da 
Casa encaminham, para o atendimento fra-
terno, pessoas em tratamento para diálogos 
de esclarecimento acerca das orientações 
recebidas, possibilitando ao atendido 
poder reavaliar sua posição perante a 
família, o trabalho, Deus e si próprio.

Por onde tudo 
começa

CAÇA-PALAVRAS

Este texto foi elaborado 
com respostas das Crianças 
de 09 a 12 anos da Evange-
lização do CEAL:
  
O EVANGELHO significa BOA 
NOVA. São ensinamentos de 
JESUS, que nos ajudam a 
encontrar ALEGRIA, PAZ e 
AMOR. Esse APRENDIZADO 
também nos passou KARDEC, 
por meio das OBRAS por ele 
organizadas. A PRECE forta-
lece nosso ESPÍRITO. A FE-

LICIDADE depende de nosso esforço 
no BEM, em cada REENCARNAÇÃO. O 
Amor nos aproxima de DEUS.

FIQUE POR DENTRORayto de Luz
C r i a n ç a  E v a n g e l i z a d a ,  h u m a n i d a d e  t r a n s f o r m a d a .
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M a t e r i a l  P a r a  C o n s t r u ç ã o

Tradição, Seriedade e Bons Preços.

Saraiva ConstruRede

AE 2A - Setor de Oficinas
3567-9988

QE 46 - Conj. K - Lt. 21
3301-2233

Oferecemos as melhores marcas, do básico ao acabamento.

 A Casa Espírita é onde nosso espírito busca a elevação atráves dos ensinamentos do Cristo. A verdadeira casa é 
presente do Pai e se encerra em nosso corpo físico, para que cada um de nós seja um templo vivo de Deus.
 Uma casa de oração pode ser de pau-a-pique como foi o CEAL em 1960, próxima ao Núcleo Bandeirante, onde 
hoje é a cidade da Candangolândia. Entre os construtores, muitos se uniram e se unem, como irmãos, para cumprir o que 
disse Jesus: “Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, estarei entre eles”.
 Desde a fundação do CEAL,  André Luiz comanda espiritualmente a Casa, para que muitos tenham a oportunidade 
de fundamentar suas vidas nos ensinamentos cristãos. Reconstruir o CEAL vem da necessidade de ampliar o espaço físico 
para o exercício da caridade e receber melhor a todos que batem à sua porta. 
 Esta Casa ainda será reconstruída muitas vezes. Certamente o será com muito esforço e sacrifício e colaboração 
de todos nós, pois “na obra se pode fazer muito”.

D iár io da Obra

 O Atendimento Fraterno - porta 
de entrada do CEAL, é a assistência indivi-
dualizada, que consiste no diálogo fraterno, 
espontâneo, confidencial e privativo, com 
o propósito de apoiar aqueles que buscam 
orientação  emocional e espiritual. 
 No CEAL, este trabalho tem por 
objetivo esclarecer sobre as atividades de-
senvolvidas na Casa, detalhando como se 
realizam os tratamentos nas salas de traba-
lho mediúnico para onde as pessoas são en-
caminhadas. Ele está integrado às diversas 
áreas de trabalho do CEAL, podendo enca-
minhar as pessoas assistidas a tratamentos, 
como: Palestras Públicas, Passes, Pronto 

Socorro Espiritual, Físico Espiritual, Valo-
rização Interior, após avaliar a necessidade 
de cada um.
 O Atendimento Fraterno funciona 
de segunda a sexta-feira, às 19h30, quinta-
feira de 16h às 17h30, aos sábados das 
18h30 às 20 horas, neste caso com atendi-
mento preferencial à Mocidade Espírita do 
CEAL, e aos domingos das 17h às 18h30.
 Seu principal objetivo é receber 
bem o irmão de caminhada, orientá-lo com 
segurança, para que a recuperação e a saúde 
do companheiro seja uma conseqüência da 
sua própria transformação moral.
 A disposição sincera do atendido 
em se ajudar é o primeiro passo para que 
inicie o processo de elevação de sua auto-
estima, fator importante para que o apoio 
da espiritualidade ocorra em consonância 
com o desejo e a fé da pessoa durante o 
atendimento.
 A espiritualidade superior pres-
ta-lhe auxílio e socorro, sendo o atendido 
inspirado a mudar seus pensamentos e ati-
tudes, facultando-lhe a transformação inte-
rior, para que o corpo e o espírito sejam 
harmonizados. 
 Para o exercício responsável do 
trabalho a que se propõe, o atendente deste 
setor deve atentar para requisitos impres-

cindíveis para o bom desempenho da tare-
fa: conhecimento doutrinário, equilíbrio, 
discrição, interesse, ser bom ouvinte, entre 
outras. A postura ética, moral e discreta, 
do trabalhador do Atendimento Fraterno é 
fator preponderante para confiança e a se-
gurança do atendido.
 O atendimento inicia com o tra-
balho de ante-sala, onde o atendido é es-
clarecido sobre os princípios básicos do 
Evangelho de Jesus, sem distinção de credo 
ou religião. O importante é o chamamen-
to para a transformação moral, base para 
se alcançar o equilíbrio pessoal, espiritual e 
físico. 
 Antes do atendimento individual, 
as pessoas são orientadas a passar pela cabi-
ne de passes, onde lhe é facultado receber 
energias positivas, revigorando as energias 
físico-espirituais do atendido e, principal-
mente, preparando-o para a conversa fra-
terna.
 As salas de tratamento espiritual da 
Casa encaminham, para o atendimento fra-
terno, pessoas em tratamento para diálogos 
de esclarecimento acerca das orientações 
recebidas, possibilitando ao atendido 
poder reavaliar sua posição perante a 
família, o trabalho, Deus e si próprio.

Por onde tudo 
começa

CAÇA-PALAVRAS

Este texto foi elaborado 
com respostas das Crianças 
de 09 a 12 anos da Evange-
lização do CEAL:
  
O EVANGELHO significa BOA 
NOVA. São ensinamentos de 
JESUS, que nos ajudam a 
encontrar ALEGRIA, PAZ e 
AMOR. Esse APRENDIZADO 
também nos passou KARDEC, 
por meio das OBRAS por ele 
organizadas. A PRECE forta-
lece nosso ESPÍRITO. A FE-

LICIDADE depende de nosso esforço 
no BEM, em cada REENCARNAÇÃO. O 
Amor nos aproxima de DEUS.

FIQUE POR DENTRO

imóveis
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

E ASSESSORIA JURIDICA

E ADMINISTRAÇÃO

E AVALIAÇÃO
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que não perdoaram se vingam dos seus 
algozes de outras existências.

   Nada é por acaso. A presença 
de criminosos entre nós é um instrumento 
da sábia Providência Divina, para que 
nos sirvam de ensinamento, mostrando-
nos o mal e nos dando oportunidades 
para corrigí-lo. Portanto, a ação 
desses irmãos deve ser percebida por 
nós, aprendizes do Evangelho, com 
sentimentos cristãos, pois a condição de 
seguidores de Jesus nos torna diferentes 
e nos dá grande responsabilidade perante 
nosso próximo: a de fazer do amor e da 
caridade, exemplificada por Ele, luz que 
orienta nossas ações ante as necessidades 
e dores dos nossos irmãos.Por meio da 
fraternidade e do amor incondicional 
para com os sofredores e os criminosos, 
é que nos reconheceremos como filhos de 
Deus. Devemos a esses irmãos doentes o 
socorro de nossas preces, pois eles podem 
ser tocados pelo arrependimento.  
 As notícias sensacionalistas 
que nos chegam, de crimes que chocam 
a opinião pública,  devem nos levar a 
agir de acordo com o que faz em nós a 
diferença, evitando a postura de juizes.

Não façamos julgamentos, pois 
precisamos de indulgência para nossas 
faltas. Muitas de nossas ações  são crimes 
aos olhos de Deus; ações que, para nós, 
cidadãos do mundo, nem sequer são 
consideradas falhas leves! 

A verdadeira caridade ensinada 
por Jesus é mais ampla, consiste na 
benevolência que usamos nas nossas 
relações familiares, com vizinhos, colegas 
de trabalho e aqueles com os quais temos 
divergências. E em se tratando dos nossos 
irmãos que enveredaram pelos caminhos 
da criminalidade, eles não devem ser 
excluídos daqueles pequeninos a  que 

Os mistérios com que Deus 
adorna a existência são incomparáveis. 
Ele a constrói com tamanha sabedoria, 
mesclando as provas de uns com a 
expiação de outros, para que todos tenham 
a oportunidade de progresso. 

Quando compreendemos a 
existência, deparamo-nos com o dever 
maior de caridade em sua mais sublime 
forma de realização, aquela na qual nos é 
facultada a oportunidade de pagar o mal 
com a moeda sagrada do bem.

O mestre Jesus enfatizou que 
o sacrifício mais agradável a Deus é o 
combate aos nossos ressentimentos, e 
exortou-nos à reconciliação com nossos 
adversários, proporcionando-nos essa 
oportunidade por meio dos laços de 
família, quando reencarnamos sob o 
mesmo teto com nossos desafetos do 
passado, para que se cumpra a Lei do 
Perdão. Persistindo o ódio, aqueles 

“A  verdadeira 
caridade ensinada 
por Jesus é mais 
ampla, consiste na           
benevolência que 
usamos nas nossas           
relações familiares, 
com vizinhos, colegas      
de trabalho e aqueles 
com os quais temos 
divergências.”

se  referiu Jesus: ”Deixai vir a mim os 
pequeninos, pois o reino dos céus é para os 
que se lhes assemelham”. Os pequeninos 
de passos vacilantes são também os 
criminosos.Disse Jesus: “Eu vim para os 
doentes, os sãos não têm necessidade de 
médico, mas sim os doentes”.

Estão próximos os tempos, em que 
neste Planeta reinará a grande fraternidade  
em que os homens obedecerão às leis 
do Cristo, que conduzirão as almas às 
moradas ditosas. 

Fomos criados com as mesmas 
possibilidades, nem bons nem maus, 
para que ao longo de nossas vivências 
nas diversas encarnações pudéssemos 
evoluir. E evoluir é aprender a amar plena 
e incondicionalmente uns aos outros, 
segundo os ensinamentos do nosso 
Mestre. 

Caridade para com os Criminosos

Tradição de Criatividade e Amor
Está chegando o ...

BAZARdoCeal
01 e 02/12 - 14:00 hs às 19:00hs 

03, 04 e 05/12 - 18:00 hs às 21:30hs

BRECHÓdoCeal
08/12 - 09:00 hs às 19:00hs 

09 a 16/12 - 14:00 hs às 19:00hs

Contamos com VOCÊ!NÃO PERCA!


