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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CEAL 51 ANOS

Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da
Humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse
e sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que
tiverem esperado. (...) 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, Capítulo XX, item 5.
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Parabéns a todos os colaboradores
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, encarnados e desencarnados, trabalhadores
dessa casa de amor e oração.
Muitos são os chamados e poucos os
escolhidos. Deus, nosso Pai e Jesus, nosso irmão
e mestre convida a todos à seara de construção
de um mundo de amor e
fraternidade. A espiritualidade
amiga está sempre a nos
auxiliar com suas mensagens
esclarecedoras. Precisamos
ouvir essas mensagens não
somente com os órgãos da
audição, mas principalmente
com a mente e o coração,
pois estes ensinamentos
são o nosso código moral de
conduta e ação.
Precisamos
ser
persistentes e confiar no
nosso criador e em nós
mesmos. Muitos de nossos
irmãos acham que nada
realizam, mas muito fazem porque labutam com
amor e dedicação, dando o melhor de si. Outros
companheiros sonhando em grandes realizações,
nada fazem, pois, lhes falta a humildade para
perceber que todo trabalho nobre começa pela
base. Aquele que deseja realizar grandes coisas
precisa estagiar nas mais simples e humildes.
Irmãos, tarefas existem para todos,

precisamos confiar na equipe espiritual e abraçar o
que nos for determinado, com a certeza de que tudo
aquilo que for feito com amor será bem sucedido.
Parabenizamos a todos os trabalhadores dessa
abençoada casa, que dedicam a sua vida e o
seu tempo precioso na divulgação das verdades
trazidas pelo Querido Mestre
e relembradas pela Equipe
do Espírito da Verdade.
Agradecemos àqueles que
põem em prática o “amaivos uns aos outros”, dando
seus testemunhos de fé e
exemplo dos ensinamentos
trazidos pelo Querido Mestre
Jesus. Lembramos a todos
que quando fazemos o
bem somos nós mesmos
os maiores beneficiados,
pois, estamos subindo um
degrau na escada de nossa
evolução.
Que possamos ser os
multiplicadores daqueles que aceitam ao convite
do grande Pai. O exemplo arrasta multidões.
Que Jesus abençoe a todos e Deus, nosso
Pai querido permaneça em vossos lares.

51 anos

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

Graças a Deus
José Dias

Expediente
Presidente: Deleuse Lettieri.
Diretor de Comunicação: Jorge Monforte.
Vice-Diretora de Comunicação: Gabriele Nunes.
Jornalista Responsável: Victor Hugo Silva Santos.
Diagramação e Design: Raphaela Christina.
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, Raphaela Christina.
Centro Espírita André Luiz – CEAL
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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Poesias e Trovas
O valor da nossa Casa Espírita:

Homenagem aos Pioneiros do CEAL

Escola, hospital, refúgio,
Qual árvore bela e bendita,
Assim é para todos nós,
A nossa Casa Espírita.

As obras do André Luiz
Sob a égide de Jesus
São um lindo livro de ouro
Escrito em letras de luz.
Adson do Amaral

Templo sempre abençoado,
Aberto a qualquer doente,
quem adentra às suas portas,
Delas procede contente.
Assim é a casa espírita,
que a todos só faz o bem,
Auxilia aqui na Terra,
fazendo ponte com o Além,
Auxilia aqui na Terra,
Fazendo ponte com o Além.
Um abraço do irmão,
Lucival Costa

Trovas escritas durante a realização da
Oficina de Arte Poética:
CEAL, cinquenta e um anos,
De trabalho e abnegação.
Creia, irmão, sem caridade
Não haverá salvação.
14/09/11 Maria Luz
O médico do Guará
Viva cinquentão feliz...
És um benfeitor amigo,
Chamado André Luiz.
18/09/11 Carlos Magno

Imagens da VII Semana Espírita do Guará
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Semana Espírita do CEAL

XVII Encontro de Crianças Espíritas do DF
O Encontro de Crianças Espíritas nasceu, em 1992, da iniciativa do Centro Espírita André Luiz de
comemorar o aniversário da Casa, além de contribuir para a difusão do movimento espírita do DF.
De lá para cá, já foram realizados 17 encontros, sendo que o de 2010, foi realizado na Comunhão
Espírita de Brasília, cujo tema que seguiu as comemorações do movimento espírita do centenário de
Chico Xavier, foi: Chico Xavier – Exemplo de Amor Universal.
Este ano, com apoio e participação da Federação Espírita do Distrito Federal – FEDF, o tema foi:
O Livro dos Médiuns: 150 Anos de Luz. Acesso o site www.cealdf.org.br e veja mais algumas fotos do
encontro de crianças.
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Mensagem Mediúnica

O Centro de Espiritismo Evangélico, por
mais humilde que seja, é sempre um santuário de
renovação mental na direção da vida superior.
Nenhum de nós que serve, embora com a
simples presença, a uma instituição dessa natureza,
deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a
elevação do sacerdócio que nos cabe.
Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar
da essência divina da nossa tarefa.
O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir,
criar e auxiliar, que uma organização nesses moldes
nos faculta, procede invariavelmente de algum ato
de amor ou de alguma sementeira de simpatia
que nosso espírito, ainda não burilado, deixou a
distância, no pretérito escuro que até agora não
resgatamos de todo.
Um centro espírita é uma escola onde
podemos aprender e ensinar, plantar o bem e
recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar
os outros, na senda eterna.
Quando se abrem as portas de um templo
espírita-cristão ou de um santuário doméstico,

“O socorro é uma via de mão dupla:
ninguém ajuda sem ser ajudado,
nem pede ajuda de ninguém que não
necessite aprender algo.”

dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina
acende-se nas trevas da ignorância humana
e através dos raios benfazejos desse astro de
fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem
da comunidade, os homens que dele se avizinham,
ainda que não desejem, caminham, sem perceber,
para a vida melhor.
Emmanuel

(Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier,
em sessão pública, no Centro Espírita “Luís Gonzaga”,
em Pedro Leopoldo, na noite de 10/4/1950.) Fonte:
Reformador de janeiro de 1951, p. 9(5)

Mensagem psicografada e pictopsicografia da médium
Mariana Rabelo - 16/09/2011 – Mensagem recebida na
sala de Adaptação Mediúnica II

Raio de Luz
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CEAL: Uma Estrela no Meio do Cerrado
Médiuns viram uma estrela iluminada no local onde seria
construído o Centro Espírita André Luiz
Em 1º de outubro de 1960 foi criado o

a direção do centro para assinar a destinação do

CEAL, que a princípio teve sua sede provisória na

terreno, exatamente onde estava a estrela iluminada

Candangolândia, antiga Vila Operária. Hoje situado

prevista pelos médiuns. A pedra fundamental foi

no Guará, o Centro é referência até para quem

finalmente lançada, o que mais tarde traria muito
conforto espiritual para Brasília, especialmente

não mora na cidade e deseja achar uma

para a comunidade que vive mais próxima do

instituição espírita para frequentar.

local devido à facilidade de locomoção.

Tudo começou com a ideia
de

criação

de

Desde então, o CEAL

um

Centro Eclético, mas

atende a comunidade

Antônio Villela, eleito

de um modo carinhoso.

como

presidente,

O

não

Centro

desenvolveu

atividades a partir de doa-

aceitou o convite devido à
formação espírita que teve. Por

ções e trabalhos voluntários,

este motivo, resolveram mudar

tais como auxílio espiritual e

as diretrizes para que fosse

psicológico para toda comunidade

iniciado um Centro Espírita.

independentemente

não

tinha

lugar

funcionar, primeiramente seria

nível

social. E cada dia mais pessoas

No entanto, a Casa
ainda

do

são ajudadas por trabalhadores

para
na Asa Norte,

que

não

medem esforços quando o assunto

mas faltavam recursos. Foi então que em 1961

é ser instrumento de Deus, promovendo a paz,

alguns médiuns tiveram a visão de um foco de

caridade, harmonia e transmitindo a doutrina espírita

luz, semelhante a uma estrela, irradiando sobre

para todas as pessoas de diversas idades.

a região onde se estabeleceria o Guará. No início

Atualmente são desenvolvidos no CEAL

era só cerrado, não havia qualquer habitação, o

vários trabalhos e estudos. Veja no site

que deixou todos preocupados. Mas foi em 1969

www.cealdf.org.br um pouco sobre as atividades

que o governo criou a cidade do Guará e chamou

da nossa Casa Espírita.

“Venha conhecer a Diretoria de Comunicação Social e ser nosso colaborador também!
Entre em contato conosco: comunicacao@cealdf.org.br
ou compareça na sala B-209 do CEAL.”
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