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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

A cada um segundo 
suas obras

Comunicação recebida no Salão 
André Luiz, no dia 29 de dezembro de 

2017, durante a Reunião Pública de 
Encerramento do ano de 2017

Pai de amor e bondade abençoe a esta 
Casa que nos acolhe com tanto amor 
e carinho e que a paz do divino mestre 

nos envolva trazendo harmonia e muito amor.
Deus, nosso pai nos criou a todos simples 

e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Esse 
conhecimento vamos adquirindo a partir das 
provas pelas quais passamos impostas pelas 
Leis divinas.

Recebemos o livre arbítrio para que sejamos 
responsáveis pelas escolhas que fazemos 
durante nossa jornada evolutiva.

Nosso destino é a perfeição, no entanto 
reencarnaremos quantas vezes forem necessárias 
para que nos livremos das imperfeições 
existentes em nós, à medida que desenvolvemos 
nossas virtudes.

Necessitamos a cada dia sermos melhores 
que no dia anterior, mas sem nos cobrarmos em 
demasia a perfeição, que não faz parte desse 
mundo. 

A natureza não dá saltos. A nossa melhoria 
é um trabalho diário e contínuo. Muito ainda 
erraremos, mas é preciso tirar o aprendizado 
necessário de cada experiência para não 
persistirmos nos mesmos erros.

Vivemos em sociedade e também devemos 
tirar das experiências de nossos irmãos o 
aprendizado necessário. Sem julgamentos, mas 
com muito carinho e amor.

A cada um segundo suas obras. Deus não 
pune nem recompensa a ninguém. Tudo que 
nos ocorre é consequência de nossos atos. Se 
desejamos felicidade futura, torna-se necessário 
que plantemos boas sementes para que 
possamos colher bons frutos futuramente.

Essa Doutrina consoladora, nos instrui e 
esclarece, mas é necessário que façamos a 
nossa parte, pois as mudanças em nossas vidas 
ocorrem de dentro para fora.

Já aprendemos que milagres não existem 
e que para o Pai Amado também não existe o 
impossível. Confiemos Nele e confiemos em 
nós mesmos, pois somos centelhas divinas e 
precisamos deixar brilhar a nossa luz.

Feliz Ano Novo e muita paz a todos.

Graças a Deus.
José Dias

VISÃO ESPÍRITA 

Um dos grandes desafios que 
a sociedade moderna tem 
enfrentado, entre outros mais 

graves, é o que diz respeito à liberdade 
de consciência e, por extensão, a de 
expressão e conduta. Todos somos livres 
para pensar, ninguém pode impedir-nos 
desse admirável sentido da vida.

Graças às conquistas democráticas, 
podemos expor os nossos conceitos em 
decorrência do pensamento desde que 
não venhamos a ferir o direito alheio.

Entretanto, não são poucos aqueles 
que se tornaram vítimas dessa liberdade, 
ao apresentar as suas ideias à sociedade. 

Sempre existem de plantão os 
limitadores da liberdade dos outros, 
tentando reprimir esse direito adquirido 
através dos séculos, quando as ideias 
apresentadas não obedecem aos seus 
padrões de pensamento e de conduta.

São proclamadores de seus direitos e, 
rudes, atacam toda e qualquer expressão 
que não corresponde às suas paixões…

Fazem-se agressivos, voltando-se 
contra os idealistas arrasando-os, ou 
tentando fazê-lo.

Como os seus propósitos não são 
de iluminar consciências, partem para 
o ataque à pessoa e à sua conduta, 
atribuindo acusações mediante as 
quais os insultam e buscam manter 
intermináveis discussões nas quais 
exaltam as próprias qualidades, como 
se fossem os únicos que pensam e se 
apropriam de tudo que lhes deve passar 
pelo crivo da aceitação.

Em sua insânia, acreditam que 
intimidam, quando procuram desmoralizar 
aqueles aos quais se opõem, arrogantes e 

temerários.
Não podendo discutir apenas no campo 

das ideias, perseguem os idealistas e estão 
sempre dispostos a sacrificar quem se 
encoraja a opinar livremente. Assim ocorre 
em todos os campos do pensamento.

Convém recordarmos que não se 
combatem ideias senão com outras 
superiores, e que toda vez quando um 
idealista é martirizado, o seu silêncio 
nobre, que resulta das convicções que 
mantém, desperta cada vez mais simpatia 
e credibilidade pela força do sentimento e 
a legitimidade do seu conteúdo.

Constitui um dever permitir a outrem 
o direito à liberdade que se desfruta, 
não lhe maldizendo o comportamento, 
muitas vezes sob a pressão da inveja e do 
despeito, travestidos de verdade e defesa 
do que abraçam.

Vale a pena repetirmos o pensamento 
de Voltaire, a respeito do tema, aliás, já 
muito conhecido: “Não estou de acordo 
com o que dizes, porém, defenderei com 
a minha vida o teu direito a expressá-lo”.

Os grandes líderes da Humanidade 
pagaram esse pesado tributo, sofrendo 
a perseguição dos apaixonados, 
principalmente quando dominados por 
políticas arbitrárias que sempre perseguem 
aqueles que se lhes não aderem aos 
postulados partidários.

Vale, no entanto, ser livre, sem deixar-se 
afligir ou abater pelos seus perseguidores 
gratuitos.

 
Divaldo Pereira Franco

Artigo publicado no jornal A Tarde, 
coluna Opinião, em 22 de fevereiro de 2018.

Liberdade de 
consciência

“Não estou de acordo 
com o que dizes, porém, 

defenderei com a minha vida 
o teu direito a expressá-lo”.

(Voltaire)
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ASSUNTOS DOUTRINÁRIOS

Conta uma lenda que São 
Francisco de Assis teria dito a 
uma amendoeira: “Irmã, fale-

me de Deus”. E a amendoeira floresceu…
Deus é amor e, como filhos de Deus, 

somos frutos desse amor imensurável, 
assim, nosso destino é florescer, sempre.

Como filhos da divindade, cabe-nos, 
então, a tarefa de melhorarmos o mundo, 
deixando que o amor floresça em nossos 
corações e nos corações de nossos 
semelhantes.

Por pior que sejam as dificuldades e 
provações, é preciso manter a calma e 
a serenidade. Que possamos florescer 
ajudando o mundo que nos acolhe por 
meio da renovação de nossas atitudes.

Para praticardes a lei de amor, tal 
como Deus a entende, é preciso que 
aprendamos passo a passo a amar 
a todos indistintamente. Se estamos 
sinceramente comprometidos com a 
reforma íntima, devemos entender que 
aqueles que perseguem e caluniam, 
encarnados ou desencarnados, ao invés 
de adversários, são benfeitores, pois 
propiciam o exercício da paciência e da 
tolerância. São eles que nos ensinam a 
ter a resistência necessária para o nosso 
crescimento.

Feliz o homem que procura a felicidade 
fazendo com que outros sejam felizes. 
Cristo nos ensinou que é dando que se 
recebe, então, que tal oferecer mais carinho 
e afeto às pessoas em nossa volta? 
Como filhos de Deus e como cristãos, 
temos compromisso com a alegria de 
servir, ajudar sem esperar a retribuição e 
exprimir bons sentimentos sempre, pois 
a afetividade é parte integrante da saúde. 

É preciso o esforço diário para 
compreender e amar cada vez mais 
o próximo, pois ele é a ponte que 
nos liga à divindade. Perdoemos 
incondicionalmente todos os que 
cruzam nosso caminho, sem esquecer 
do autoperdão.

Para aprender com as lições do 
passado é indispensável o desapego. A 
direção é o que importa. Se estamos no 
caminho certo, é essencial ter força de 
vontade e perseverança para continuar 
a marcha, e, assim, com o tempo, nos 
tornaremos pessoas mais amorosas, 
tolerantes e caridosas. Confiemos em 
Jesus e sigamos em frente, por nossa 
vitória.

Texto baseado nos ensinamentos do livro 
Sândalo de Sergito de Sousa Cavalcanti

Raio de Luz

       Vivendo 
    para 
servir

por Denise Daldegan
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POESIA ESPÍRITA

A Bailarina e o Espírito 

Já vistes uma bailarina?
Trabalha até a exaustão,
Buscando adquirir leveza
E uma boa coordenação.

Nesta rotina intensa,
De trabalho e dedicação, 
Busca incessantemente 

Atingir a perfeição. 

Nosso espírito também baila, 
Ao sabor dos quatro ventos...

Aprende com os acontecimentos,
Unir o amor à razão. 

Dançando nos palcos da vida,
Ele sofre, sorri, sua e grita;

Mas, tenta não dar guarida,
As dores da ingratidão. 

Voa, transcenda meu amigo
No uso do trabalho redentor.

Mas, sempre visando
Realizar seu trabalho 
Com gratidão e amor.

Maria Luz Figuera

~~ ~~ ~~ ~~
Ou não...

Na vida,
- Podemos ser levados qual folha ao 

sabor do vento...
Ou não. 

- Podemos nos sentir em desalento...
Ou não. 

- Podemos acreditar na presença de 
Deus e ter contentamento...

Ou não. 
- Podemos aquiescer aos desejos 

mesquinhos...
Ou não.

 - Podemos entender as dificuldades de 
nossos irmãos e exercer o perdão...

Ou não.
 - Podemos,  meus queridos, fazer sábias 

escolhas...
Ou não. 

O que nos falta para apreendermos que 
tudo está em nossas mãos? 

Maria Luz Figuera

Versos e Trovas 
com amor ao Espiritismo
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A Biblioteca do CEAL possui vagas para quem estiver 
interessado em ser um de nossos trabalhadores. É necessário ser 
maior de 18 anos, ter interesse pela leitura e possuir senso de 
organização e responsabilidade. 

Os interessados podem comparecer à biblioteca às terças, 
quartas e quintas a partir das 19h30 para conhecer um pouco 
mais de nosso trabalho. 

Esperamos por você!

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA:
De segunda a sexta: das 19h30 às 21h15

Domingo das 9h30 Às 11h

ACONTECE NO CEAL 

Você gosta de livros? 
Seja um de nossos voluntários!

Raio de Luz

CEAL realiza 
Oficina de Arte Poética Espírita: 
Construindo trovas

A Diretoria de Cultura do CEAL abre em 2018 mais uma 
turma da Oficina de Arte Poética Espírita. Com a coordenação 
de Adison do Amaral, os facilitadores Maria Luz, Nádia e Gilberto 
conduzem a Oficina com ênfase na construção de trovas. 

Se você tem interesse em participar da Oficina para aprender 
mais sobre trovas ou aprender mais sobre a arte no Espiritismo, 
não deixe de se inscrever no Atendimento Fraterno e participar.

Com início dia 3 de maio até o dia 5 de julho de 2018, das 
19h30 às 21h30, serão 12 encontros, sempre às quintas-feiras.

A partir do dia 17 fevereiro de 2018, a Diretoria de Assuntos 
Doutrinários (DIAD) retornou com suas atividades do Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) e trouxe como novidade 
novos cursos, como o Curso de Desobsessão. 

A Diretoria de Infância e Juventude (DIJE) retornou das 
férias a partir de 3 de março e já apresentou em suas primeiras 
semanas de estudo doutrinário e evangelização as salas repletas 
e os facilitadores entusiasmados pelo novo ano que se iniciou. 

Fique atento para a abertura das próximas turmas no segundo 
semestre de 2018.

DIAS E HORÁRIOS DOS CURSOS

Segunda-feira – das 14h45 às 16h30
Segunda, Terça, Quarta e Quinta-feira – das 19h45 às 21h30

Sábado – das 14h45 às 16h30

Estudos Espíritas no CEAL



por Catarina Barroso 

Durante o mês de fevereiro, foi o período de renovações e novas matrículas 
para crianças e jovens que desejam participar da evangelização e mocidade. 
Os menores de idade necessitaram da autorização dos pais para realização 

da matrícula.
A evangelização atende crianças e pré-adolescentes entre 3 e 14 anos, bem 

como a evangelização de bebês, em que é necessária a presença do pai ou da mãe 
durante a aula. A mocidade atende os jovens de 15 a 21 anos.

A evangelização (EVAI) e a mocidade (MEAL) trabalham os conteúdos doutrinários 
em consonância com as orientações curriculares da FEB com adaptações realizadas 
conforme a necessidade. Ambas promovem, ainda, a integração da família, através da 
participação do Grupo de Pais, abordando temática da família espírita.

Espaço da DIJE

Nesse mundo conturbado onde estamos passando por grandes momentos 
de transição, quem tem noção segura de onde vem, porque está aqui e 
para onde vai, poderá, certamente, dar grande contribuição para o alívio 

de almas que se sintam perdidas e desoladas com as catástrofes crescentes a cada 
dia. Uma vez que a lei do Progresso é inexorável e ainda que haja mentes descrentes, 
o progresso se fará, pois é a lei da natureza.

Desse modo, a evangelização infanto-juvenil ao transmitir às nossas crianças 
e jovens “a noção de imortalidade, de progresso contínuo, de livre-arbítrio, da lei de 
causa e efeito e de vidas sucessivas, mediante a reencarnação, nas quais se deve 
fundamentar a filosofia da educação que o espiritismo revela, terão forças capazes 
de educar, por oferecer uma argumentação muito forte em favor da necessidade do 
progresso espiritual e por conter uma motivação, igualmente vigorosa, para busca 
desse progresso” (Cecília Rocha, Pelos Caminhos da Evangelização, Ed.FEB).

Por isso, precisamos de sua colaboração como evangelizador e facilitador, para 
que possamos oferecer ensino de qualidade aos jovens e crianças frequentadores de 
nossa Mocidade e de nossa Evangelização.

Se você já concluiu seus estudos do ESDE, evangelize, coopere com Jesus.

Diretoria da Infância e da Juventude Espírita - DIJE

Diretoria da Infância e Juventude 

Rayto de Luz
Informativo do CEAL

Criança evangelizada, humanidade transformada

EVANGELIZAÇÃO INFANTIL 
Segunda – 19h30 às 21h (Crianças de 2 a 12 anos)

Quarta-feira – 19h30 às 21h (Crianças de 4 a 12 anos)
Sábado – 08h30 às 10h20 (Crianças de 0 a 12 anos) 
Domingo – 08h30 às 11h (Crianças de 0 a 12 anos)

Atividades
da DIJE

Início do 
novo ano de estudo com 

Evangelização e Mocidade
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MOCIDADE ESPÍRITA 
para Jovens de 13 a 21 anos

Sábado – 09h30 às 12h

A Diretoria da Infância e Juventude 
(DIJE), do CEAL realizou nos dias 23 
e 24 de fevereiro o I Workshop 2018, 
com o tema: Educadores Espíritas. Os 
evangelizadores e oficineiros da infância 
e juventude participaram de atividades 
exclusivas para cada área de atuação. 

Veja mais notícias sobre 
Evangelização e Mocidade no site do 
CEAL:  www.cealdf.org.br.

Workshop para 
Evangelizadores e 

Oficineiros


