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EDITORIAL

Conhecimento
O conhecimento adquirido
no estudo da Doutrina Espírita nos
permite enxergar a Vida sob um novo
prisma. A morte deixa de ser um
processo de afastamento eterno dos
nossos amores, e assume a dimensão
de uma viagem para uma realidade
aonde os reencontros acontecerão.
Esta certeza nos confere condições
de avaliarmos, adequadamente, os
desafios que devemos superar no dia
a dia de nossas caminhadas.
Mas,
basta
o
conhecimento? Logicamente, não. A
vivência diária mostra como, só ele,
não é suficiente. E vivemos, tantas
vezes, experiências extremamente
contraditórias, mas quais o discurso
se perde em meio a uma prática
incompatível com o conhecimento
que já adquirimos.
Frequentemente,
temos
acesso a relatos de espíritas sofrendo
no
mundo
espiritual
as
consequências de toda uma vida de
desequilíbrios. O que falta, então, à
essa Doutrina de Luz que, passo a
passo, tem empolgado mais gente?
Nada, é a resposta imediata, e que
nos remete à segunda pergunta. O
que nos falta?
Alguns argumentam que
nos falta fé. Mas, temos à disposição,
a fé raciocinada, aquela que pode
encarar a razão em cada experiência

vivida. Temos o guia codificado por
Allan Kardec que nos permite
percorrer os intricados caminhos da
epopeia humana.

Outros poderiam falar que
somos imperfeitos. E realmente
somos! Mas não é para os doentes,
os perdidos, que Jesus renova os
chamados, à luz da Doutrina Espírita?
Há dois mil anos, o chamado foi
direcionado ao coração, e não o
atendemos. Agora, o chamado se
dirige à mente, além do coração. O
que nos aguarda se não o

atendermos? Precisamos de mais dor
para despertar?
Várias questões poderiam
ser levantadas, mas não explicariam
esta discrepância. O argumento de
nossas fraquezas é apenas a
justificativa que esconde a realidade
de que não estamos efetivamente
interessados
em
nos
tornar
melhores.
É impressionante como
temos respostas prontas, indicações
seguras, exortações para superação,
quando se tratam dos desafios
alheios. Parece que a Doutrina
Espírita flui facilmente pelos nossos
lábios, mas temos ainda dificuldades
de manifestá-la, seguramente, a
partir de nossas mãos, pensamentos
e escolhas.
Enfim, este é o nosso
desafio. Aplicar o conhecimento
espírita em nossas vidas, permitindo
que cada pensamento, cada decisão
estejam coerentes com esta
Doutrina que ilumina nossas vidas.
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Campanha
do
Bimestre:
Prosseguimos com a campanha de
agasalhos e cobertores, novos, ou
usados em bom estado. O material
será doado às nossas famílias
socialmente carentes. Em agosto,
iniciaremos a de utilidades para o lar
(panelas, potes, louças, talheres). A
entrega pode ser feita no DIS.

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 08 a 14 de agosto.

Estudo Sistematizado: As inscrições
estão abertas para o Ciclo de
Palestras. A cada semana, são
apresentados temas à luz da
Doutrina Espírita. Há 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 460 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.

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
23/07 e 27/08, teremos um Encontro,
no horário de 18h45, com análise da
obra escolhida para o CEL.

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: Mediunidade no Velho
Testamento. Este trabalho está sob
responsabilidade
de
Antonio
Augusto, e será desenvolvido nos
dias 18/07, 25/07 e 01/08, 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: 09/07 e 13/08.

Festa da Amizade: Em 14 de Julho,
teremos nossa XIII Festa da Amizade
que tem como objetivos ofertar
momentos de descontração, e
despertar a solidariedade, já que a
renda desta festa é revertida para
nossas obras assistenciais. Reserve
esta data na sua agenda e no seu
coração.
Contamos
com
sua
participação!

Oportunidades de Trabalho para
2018 (participantes do Estudo
Sistematizado): Ao longo do ano,
são 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.
08/08
19/09
31/10

Voluntários DIS
Atendentes Fraternos
Doutrinadores
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O Poder
Juarez Barbosa Perissé

Constantino chegou à Casa
Espírita como tantos outros,
trazendo as marcas de uma vida
difícil, repleta de lamentações.
Desde pequeno, experimentou
situações de constrangimentos,
seja por conta de sua extrema
timidez, seja por conta das suas
limitações intelectuais.
O encontro com a Doutrina
Espírita,
porém,
foi
abrindo
horizontes
nunca
dantes
imaginados por ele. Sempre tinha
sido uma pessoa que ficava à
margem, sem ser notado, jamais
cumprimentado.
Julgava-se,
mesmo, sem qualquer valor. E ali,
estudando
aquela
Doutrina,
frequentando aquela Casa, parecia
que as pessoas se importavam
com ele.
Frequentava, assiduamente, a
Instituição,
participando
dos
estudos, embora temendo se
voluntariar a iniciar qualquer
atividade. Como já foi dito, julgavase incapaz, indigno de fazer parte
de tão nobre iniciativa.
Com o passar dos anos
percebeu,
porém,
que
as
oportunidades de colaborar com as
diversas atividades desenvolvidas
ali
eram
democraticamente
oferecidas a cada momento.
Encheu-se, enfim, de coragem e se
voluntariou a desenvolver modesta
atividade no concerto global de
tarefas que se desenrolavam
diariamente ali.
A partir daí, não mais parou,
inscreveu-se em cursos, fez-se
voluntário em toda e qualquer
situação, tornando-se conhecido
por todos.
Após tantos anos ali, conhecia
os horários de atendimento, a
rotina da Casa Espírita, e começou
a ser procurado por aqueles que
chegavam, para orientá-los nos
meandros daquela Instituição que
tinha crescido tanto ao longo dos
anos.
Foi se sentindo importante,
valorizado, agradecia a Deus em

suas preces, todos os dias, por
poder participar daquela Instituição
que dizia ser um pedaço do Céu
na Terra.
Passou a ser querido ali. Com o
tempo, recebeu e oportunidade de
coordenar
algumas
pequenas
atividades, o que lhe alegrou
profundamente.
Pareceu, porém, que isto não
lhe fez bem, já que Constantino
começou a mudar. Aquela criatura
antes retraída, mostrava-se agora
ríspida, em algumas situações. A
palavra humilde que durante algum
tempo orientou pessoas, passou a
criticar e questionar, como se fosse
alguma grande referência nas
dependências daquela Casa que
tinha crescido tanto em tamanho,
mas que lutava internamente para
se manter simples e solidária.
O comportamento já não
lembrava, em nada, o rapaz tímido
que adentrara aqueles portões há
tanto tempo. Ah, o poder...
Pequenos poderes tantas vezes
acabam por revelar o que se
esconde dentro da alma.
Certa noite, em especial, seu
comportamento chamou a atenção
de dirigentes da Casa. Falando
alto, postando-se como senhor da
verdade, tinha discutido com jovem
senhora que trazia imensas
dúvidas diante das dores que
experimentava. Estava perturbada,
sem dúvida, mas a postura do
trabalhador desagradou a todos
em volta.
Foi chamado, amorosamente
orientado, e diante da pessoa que,
naquele momento, representava a
autoridade calou-se e fingiu
concordar.
Saiu
apressado,
remoendo internamente a situação,
disposto a não mais retornar ali.
Chegou
em
casa, ainda
agitado, não quis se alimentar e
sentou-se na poltrona daquela
solitária residência, aonde ninguém
o esperava. Em meio à agitação,
acabou por cochilar e se viu diante
de um nobre Espírito que o olhava
severamente. Pensou em fugir,
mas os olhos daquele senhor
pareciam mantê-lo preso. Tentou,
em meio, às suas memórias,

lembrar-se daquela figura que lhe
parecia tão familiar. Lembrou-se...
E se envergonhou profundamente
do que tinha feito naquela noite.
Depois de alguns segundos
que pareceram séculos, o nobre
amigo, dirigiu-se a ele dizendo:
“Constantino, temos conversado
sempre contigo. Esta encarnação
poderia ter sido de imensas
sombras por conta de seu passado
complicado, mas a Doutrina
Espírita, e essa Casa, iluminaram
sua vida, e abriram novos
caminhos. Mas o que está
havendo contigo? Você chegou a
esta Casa como uma ovelha
assustada, não se torne agora um
lobo feroz. Seja um pastor
daquelas tantas ovelhas, ainda
perdidas, que a Vida tem,
seguidamente, trazido até aqui”.
Constantino
despertou
envergonhado. Pensava como
tinha caído em uma armadilha tão
simples. Recordou-se de quando
tinha chegado à Casa, o amparo
recebido, e lágrimas brotaram em
seus olhos, sem caírem.
Imaginou-se entrando pela
primeira vez naqueles portões, e
prometeu a si mesmo que nunca
mais se permitiria acreditar que o
poder que lhe fora emprestado,
fosse realmente seu por direito.
E, no recesso da alma, sentiu
ecoar as palavras do Mestre Jesus,
lembrando-nos
de
que
não
estamos
aqui
para
sermos
servidos, e sim, para servir.

Pensamentos
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