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EDITORIAL

93 anos
Anualmente, no mês de
setembro, dois eventos mobilizam o
Centro Espírita Humildade e Amor,
nosso CEHA: o aniversário de nossa
amada Casa, e o início da campanha
Noite Feliz. São dois marcos
importantes, porque nos permitem,
em meio a tantas atividades aqui
desenvolvidas, parar um pouco para
refletir sobre como esta Casa é
importante
em
nossas
vidas.
Homenageá-la um dia no ano nos
permite expressar a gratidão por
tantas oportunidades que nos foram
oferecidas por ela, e por esta Doutrina
Espírita que ilumina as nossas vidas.
Já a campanha Noite Feliz
exerce um outro papel, mostrando
que é possível mobilizar muitas
centenas de mãos, cérebros e
corações para estender esperança a
uma multidão de pessoas que
dificilmente conseguiriam uma noite
de Natal especial. Trata-se, sem
dúvida de um movimento onde o
mundo de regeneração que tanto
almejamos surge com toda sua força,
uma oportunidade onde nossos
melhores esforços e intenções se
juntam para realizar o impossível.
O dia 20 de setembro é uma
data memorável para todos nós.
Completaremos 93 anos de existência,
materializados na Terra, mas, sem
dúvida, muitos anos mais desde o

planejamento no Mundo Espiritual.
Desde aquele momento, inúmeras
estradas
percorremos,
diversas
dificuldades superadas, e com a
constante presença de nossos
mentores, chegamos aqui. Muito por
fazer, é lógico, afinal vivemos ainda
num mundo de provas e expiações, e
pululam ao nosso lado, as expressões
desta realidade, através da violência,
desesperança, medo...

Mas o CEHA prossegue,
divulgando esta Doutrina que ilumina
mentes.
Ao
acolher
tantos
desalentados, renova a esperança, ao
receber tristes, inspira recomeços. E

nós aqui, tendo a honra de
participarmos
deste
grande
movimento, de sermos úteis na
construção desta nova ordem, de
ombrearmos com gigantes espirituais.
Os dias passam céleres,
nossa pesada rotina se impõe tantas
vezes, e nos vemos atropelados por
inadiáveis compromissos. Por isso, é
tão importante aproveitarmos estes
marcos para lembrarmos como o
CEHA é fundamental em nossas vidas,
refletindo como seríamos, se não
tivéssemos, em um abençoado dia de
nossa existência atual adentrado as
suas portas.
Existem muitas formas de se
homenagear esta Casa, optamos por
uma singela na noite do dia 20 de
setembro, mas a melhor forma de
demonstrar sua relevância em nossas
vidas, é nos tornarmos cada dia mais
sintonizados com o Alto, juntos a
Francisco de Assis, nosso amigo e
mentor!
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Quadro de Avisos

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!
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Noite Feliz: Será lançada, no dia do
aniversário de nossa Casa, a
Campanha Noite Feliz – 2018, que
tem como objetivo tornar mais
humano o Natal das famílias
amparadas por nossa Instituição. Esta
campanha consiste na entrega do
presente de Natal (roupas, calçados,
brinquedos e conjunto de higiene com
toalha de banho) para as crianças,
além de cesta básica especial com
itens natalinos, para as suas famílias.
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: Mecanismos de Atuação das
Sombras na Casa Espírita. Este
trabalho está sob responsabilidade de
Juarez Perissé, e será desenvolvido
nos dias 12/09, 19/09 e 26/09, 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
2ª feira do mês, às 18h40. Próximos
encontros: 10/09 e 08/10.
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
24/09 e 29/10, 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.
Teremos
trabalhos expostos em setembro e
outubro.
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 quartasfeiras, entre 18h40 e 20h, e as
inscrições deverão ser feitas no DIS.
19/09
31/10

Atendentes Fraternos
Doutrinadores

Teatro Espírita: No dia 06 de
outubro, às 19h30, o Grupo de Teatro
Espírita
Humberto
Cavalcante
apresentará a peça Sexo e Destino. A
entrada é franca, mas todos que
desejarem, podem colaborar com o
Programa Construir para Crescer, que
atende às famílias amparadas pela
nossa Casa, trazendo 1 kg de
alimento não perecível.
Campanha
do
Bimestre:
Prosseguimos até o dia 20 de
setembro com a campanha de
utilidades para o lar (panelas, potes,
louças, talheres). O material será
doado às nossas famílias socialmente
carentes. A entrega pode ser feita no
DIS.
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Esperança
Emmanuel/Chico Xavier (Vinha de Luz)

"Porque tudo que dantes foi escrito,
para nosso ensino foi escrito, para que
pela paciência e consolação das
Escrituras tenhamos esperança." Paulo. (ROMANOS, 15:4.)

Levantemo-nos e prossigamos,
convictos de que o Senhor nos
ofereceu a luz da esperança, a fim de
acendermos em nós mesmos a luz da
santificação espiritual.

Semeadura
André Luiz/Chico Xavier

Pensamentos

A esperança é a luz do cristão.
Nem todos conseguem, por
enquanto, o vôo sublime da fé, mas a
força da esperança é tesouro comum.
Nem todos podem oferecer,
quando querem, o pão do corpo e a
lição espiritual, mas ninguém na Terra
está impedido de espalhar os
benefícios da esperança.
A dor costuma agitar os que se
encontram no "vale da sombra e da
morte", onde o medo estabelece
atritos e onde a aflição percebe o
"ranger de dentes", nas "trevas
exteriores", mas existe a luz interior
que é a esperança.
A negação humana declara
falências,
lavra
atestados
de
impossibilidade, traça inextricáveis
labirintos, no entanto, a esperança
vem de cima, à maneira do Sol que
ilumina do alto e alimenta as
sementeiras
novas,
desperta
propósitos
diferentes,
cria
modificações redentoras e descerra
visões mais altas.
A noite espera o dia, a flor, o fruto,
o verme, o porvir... O homem, ainda
mesmo
que
se
mergulhe na
descrença ou na dúvida, na lágrima ou
na dilaceração, será socorrido por
Deus com a indicação do futuro.
Jesus, na condição de Mestre
Divino, sabe que os aprendizes nem
sempre poderão acertar inteiramente,
que os erros são próprios da escola
evolutiva e, por isto mesmo, a
esperança é um dos cânticos
sublimes do seu Evangelho de Amor.
Imensas têm sido, até hoje, as
nossas quedas, mas a confiança do
Cristo é sempre maior. Não nos
percamos em lamentações. Todo
momento é instante de ouvir Aquele
que pronunciou o "Vinde a mim ..."

Sua generosidade chamará
bondade alheia em seu socorro.

a

Sua
simplicidade
solucionará
problemas para muita gente.
Sua complexidade provocará muita
dissimulação no próximo.
Sua indiferença fará manifesta
frieza nos outros.
Seu desejo sincero de paz
garantirá tranquilidade no caminho.
Seu propósito de guerrear dará
frutos de inquietação.
Sua distinção edificará maneiras
corretas naqueles que o seguem.
Sua
espiritualidade
superior
incentivará
sublimes
construções
espirituais.
Diariamente,
semeamos
e
colhemos. A vida é também um solo
que recebe e produz eternamente.

