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EDITORIAL

Amizade
No dia 14 de julho,
realizaremos mais uma Festa da
Amizade, envolvendo voluntários
que façam parte do Estudo
Sistematizado.
Esta
atividade,
realizada anualmente, tem como
objetivos levantar recursos para a
aquisição de uma casa para uma
família,
socialmente
carente,
amparada pela Casa, e possibilitar a
união de dezenas de pessoas em prol
do próximo, seguindo a máxima
kardequiana: “Fora da Caridade não
há salvação”.
Trata-se de esforço imenso,
envolvendo
questões
logísticas
relativas à preparação da Festa,
mantendo-se as atividades normais
da
Instituição
em
pleno
funcionamento, sendo necessária,
portanto, a compreensão de todos,
para que haja uma convivência
harmoniosa de todas estas tarefas.
Este ano o tema de nossa
Festa será A Amizade muda o (meu)
mundo.
Esta
proposta
está
sintonizada com os objetivos maiores
da Doutrina Espírita, de promover o
amadurecimento espiritual, base
para a construção de um mundo
novo.
Sabemos que devemos
promover primeiramente a mudança
em nós, de forma a estarmos
coerentes com nosso discurso. É,

sem dúvida, uma tarefa hercúlea,
mas temos o suporte de uma
Doutrina que ilumina nossas vidas, e
nos
dá
uma
perspectiva
impressionante de nossa epopeia.

Mas mudar não é fácil! O
passado teima em nos reter, e tantas
vezes, nos rendemos a ele, aceitando
seu convite a nos mantermos inertes,
incoerentemente com a escolha que

fizemos de sermos espíritas.
A nossa luta não é, nem
será, simples, ela exige vontade
firme em se libertar, ela demanda
que sejamos almas fortes, capazes
de enfrentarmos nossas sombras
sem medo, e as iluminarmos. Não há
espaço mais para nos aceitarmos
como somos, temos que nos tornar
melhores, a cada dia, segundo nos
orienta Allan Kardec.
A cada passo que dermos,
os desafios serão maiores, mais se
exigirá de nós, decisões difíceis
deverão ser tomadas, obstáculos
complexos, superados. A mudança
interna é solitária, será obtida no imo
de nossos corações e mentes, mas,
ao mesmo tempo estaremos juntos
num trabalho coletivo de construção
do mundo novo. Este sim, é um
processo solidário, mas que não
conseguiremos desenvolver se não
estivermos,
concomitantemente,
tentando nos tornar pessoas cada
vez melhores!
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Campanha do Bimestre: Em maio,
prosseguimos a campanha de roupas
de cama e banho, novas, ou usadas
em bom estado. Em junho, a
campanha
passa
a
ser
de
cobertores, edredons e roupa de
inverno. O material será doado às
nossas
famílias
socialmente
carentes. A entrega pode ser feita no
DIS.

Estudo Sistematizado: As inscrições
estão abertas no DIS para o Ciclo de
Palestras. A cada dia, serão
apresentados temas à luz da
Doutrina Espírita. São diversas
opções de dias e horários.
2ª feira 10h, 17h, 20h
Domingo 15h

Todos os trabalhadores do CEHA
devem se inscrever e participar do
Estudo Sistematizado. Aquele que
não puder fazê-lo, deve enviar uma
carta para a Diretoria, detalhando os
motivos que o impeçam de participar
neste momento.
Campanha das Cestas Básicas:
Caso você não seja um doador de
cestas básicas, e deseje colaborar
nesta
campanha,
procure-nos,
através do DIS. São amparadas,
mensalmente, cerca de 430 famílias.
Aproveite mais esta oportunidade de
auxiliar o próximo!
Evangelização
Infantil:
Aos
sábados, às 15h, é desenvolvido o
trabalho de Evangelização Infantil,
em nossa Casa. Traga seus filhos de
2 a 11 anos. Em paralelo, o Grupo de
Pais oferece palestras e dinâmicas
para os responsáveis.

Mocidade Espírita: Para os jovens
de 12 a 21 anos, disponibilizamos,
semanalmente, aos sábados, a partir
das 17h, atividades doutrinárias
específicas na Mocidade Espírita
Gabriel Delanne. Incentive seus
filhos a participarem! No mesmo
horário, o Grupo de Pais oferece
estudos e atividades para os
responsáveis.
Grupo de Estudos Francisco de
Assis: Em paralelo com os cursos de
formação,
seminários
são
apresentados, no período de 3
semanas. Os assuntos abordados,
são analisados sempre à luz da
Doutrina Espírita. Estão previstos
diversos temas instigantes, sendo o
próximo: O Suicídio na Visão
Espírita. Este trabalho está sob
responsabilidade
de
Laysinevre
Linhares, e será desenvolvido nos
dias 09/05, 16/05 e 23/05, sempre às
18h40. Não é necessária inscrição
prévia, mas é fundamental que o
interessado esteja fazendo parte,
regularmente,
do
Estudo
Sistematizado, no CEHA.
Culto do Evangelho no Lar: Se você
está interessado (a) em implantar
esta atividade, ou deseja esclarecer
alguma dúvida referente ao tema,
compareça à Sala União, na segunda
2ªs feira do mês, às 18h40. Próximos
encontros: 14/05 e 11/06.

Rádio RJ: Sintonize 1400 kHz AM, e
ouça a diversificada programação
espírita da Rádio Rio de Janeiro, a
Emissora da Fraternidade!

Clube Espírita do Livro (CEL) no
CEHA: A nossa Casa possui o Clube
Espírita do Livro. Os interessados em
fazer parte de nosso Clube,
recebendo mensalmente um livro
espírita, devem se dirigir ao DIS para
fazerem o seu cadastro. Nos dias
28/05 e 25/06, teremos um Encontro,
no horário de 18h45, com análise da
obra escolhida para o CEL.
Projeto Candeia
(Espaço do
Empreendedor Espírita): Se você é
um empreendedor, faz parte do
Estudo Sistematizado, e desenvolve
alguma atividade no CEHA, poderá
apresentar seus produtos e/ou
serviços
durante
alguns
dias
previamente programados. Caso
esteja interessado, procure o DAPSE
ou a Secretária da Diretoria para
obter
maiores
informações.
A
próxima exposição será no período
de 09 a 15 de maio.
Noite Musical: No dia 19 de maio,
às 19h, sábado, os diversos
responsáveis pelo trabalho de
harmonização nas reuniões públicas
estarão reunidos no Salão Allan
Kardec. Se você aprecia as músicas
cantadas no CEHA, venha participar
deste Encontro.

Oportunidades de Trabalho para
2018 (participantes do Estudo
Sistematizado): Ao longo do ano,
serão oferecidos vários cursos
básicos de formação para novos
trabalhadores voluntários. As datas
previstas estão na tabela abaixo,
mas é fundamental que o interessado
esteja fazendo parte, regularmente,
do Estudo Sistematizado, em nossa
Casa. Todos os cursos serão
desenvolvidos no período de 5
semanas, às quartas-feiras, entre
18h40 e 20h, e as inscrições deverão
ser feitas no DIS.
23/05
27/06

Voluntários DAPSE
Evangelizadores
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Meio Expediente
Juarez Barbosa Perissé

Antonio Andrade e Mário
Benedito já frequentavam aquela
instituição há muitos anos.
Iniciaram sua participação pelo
Estudo Sistematizado e, pouco a
pouco, foram se integrando nas
atividades desenvolvidas ali.
Primeiramente, aplicando passes,
depois como doutrinadores em
reuniões
mediúnicas,
e,
posteriormente,
proferindo
palestras.
Com o passar do tempo,
foram
assumindo,
inclusive,
maiores responsabilidades, o que
talvez os tenha feito acreditar que
fossem melhores que os outros,
ou que suas opiniões pessoais
fossem mais valiosas que as das
demais pessoas. Mário achava
até
que
merecia
alguma
deferência especial, problema
que acaba assolando muitos de
nós, quando esperamos que
Deus, ou as equipes espirituais,
ou os amigos espíritas resolvam
problemas que nós devemos
superar.
Seguiram caminhos diferentes
por conta de suas características,
mas ambos optaram por serem
espíritas de meio expediente.
Antonio, nas reuniões de
doutrinação, atendia com imenso
carinho aos Espíritos perturbados
de diversos matizes. Falava aos
algozes do Espaço sobre a
importância do perdão para
seguirem
em
frente,
aos
criminosos,
falava
do
arrependimento, que abre portas
para a reparação. Mas, quando
chegava em casa, e se utilizava
do computador para acessar as
diversas mídias sociais, destilava
o ódio aos políticos, àqueles que
considerava
detratores
do
Espiritismo, ironizava as pessoas,

enfim espalhava uma mensagem
de escárnio e destruição.
Já Mário abordava, em suas
palestras, a importância do
esforço de cada um na superação
das dificuldades que a Vida
apresenta
para
nosso
aprimoramento. Porém, ao sair
da tribuna espírita, pedia auxílio
financeiro a amigos e à própria
Instituição da qual participava,
entendendo que seus problemas
materiais
deveriam
ser
solucionados pelas pessoas com
as
quais
convivia.
Ele
considerava que sua dedicação
ao trabalho espiritual implicava
naturalmente em credenciamento
a ser atendido por todos que
faziam parte de seu círculo de
companheiros de caminhada.
Com o tempo, as pessoas
foram
se
cansando
da
agressividade de um, e da
hipocrisia do outro. Afinal, a
incoerência expõe, passo a
passo, a todos. Antonio foi sendo
visto
como
uma
pessoa
agressiva, rude que não estava
realmente
interessado
na
construção de um mundo novo.
Tornava-se flagrante que seus
discursos
nas
reuniões
mediúnicas, e em palestras, não
seguiam o mesmo ritmo e
coerência
daqueles
que
apresentava nas redes sociais.
Ele tentava justificar para si
mesmo, que estava tentado
combater um mundo vicioso, sem
se dar conta de que apenas
alimentava o pior das pessoas
com as quais interagia.
Mário, por outro lado, foi
sendo
evitado
pelos
companheiros de outrora. Afinal,
todos começaram a perceber que
não estavam ajudando-o a viver.
Passou a se mostrar revoltado,
tentando justificar para si mesmo
seus erros, dando-os à conta de
perseguição.
Para
ele,
as

mesmas pessoas que lhe tinham
ajudado no passado, agora
estavam virando as costas, sem
motivo algum. Afinal, pensava:
“Me deram o dinheiro porque
quiseram, me emprestaram, e
não pude pagar porque não
tenho condições”.
E assim seguiu-se a Vida dos
dois.
Espíritas
de
meio
expediente, instrumentos da Luz
em alguns momentos e das
Sombras, em muitos outros. Até
que um dia, a Morte, inexorável,
bateu à porta de ambos,
interrompendo aquele ciclo e
abrindo outro, aonde colheriam o
que plantaram.
Ambos tinham conhecimento
suficiente para superar as
dificuldades que carregavam,
desde épocas transatas, mas
preferiram se render a elas.
Todavia, como todos sabemos,
somos os construtores do nosso
destino, e não é possível
escolher ao mesmo tempo,
Sombra e Luz, assim como não é
possível
amadurecer
como
Espíritos imortais que somos,
sendo
espíritas
de
meio
expediente.

Pensamentos
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