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EDITORIAL

Então, é Natal!
Um conturbado mundo nos
espera lá fora... Já não seria bom,
mas a questão é até mais profunda,
conquanto, um outro igualmente
conturbado ainda vibra internamente
em nós, impedindo-nos a construção
do tão desejado Mundo de
Regeneração... Tão belo, e tão
esperado em nossos sonhos, mas
ainda tão distante em nossas
escolhas!
Vivemos em constante
turbulência, discussões infindáveis
envolvendo partidos políticos, times
de futebol, orientações religiosas... E
ficamos tão ocupados com isso que o
ódio, as sombras, as amarguras se
mostram mais presentes num dia a
dia de um mundo de provas e
expiações
que
teima
em
permanecer.
Mas, somos espíritas, e não
podemos nos conformar com esta
situação, precisamos nos mostrar
melhores a cada passo, iluminar
nossas sombras, e não nos
tornarmos refém delas. Kardec em
sua profunda simplicidade, ressaltava
que bastava sermos hoje um pouco
melhores que ontem.
Não somos lobos em pele
de ovelha, somos espíritas, e temos a
missão de auxiliar na reforma deste
mundo, reforma essa que passa,
logicamente, antes, em nós mesmos.

O
tempo
urge,
e
velozmente, vai soterrando o
passado, cobrindo de poeira,
pegadas antigas de um mundo que já
deveria ter ficado para trás. Parece
que ainda guiamos nossas vidas
olhando em retrovisores, sem nos
ocupar com a estrada aberta de um
futuro ainda não escrito, e que
precisa de nossas mãos firmes
conduzindo, coerentemente, as
rédeas de nossas vidas.

E o tempo segue veloz. Mais
um ano se vai, e nos vemos, outra
vez diante do final de mais um ciclo.
Foi um ano de muitas lutas para que

nossa Casa permanecesse em sua
nobre missão de iluminar mentes e
consolar corações. Uma luta intensa,
não contra as sombras exteriores,
mas contra as que existem em nós.
Mas, então é Natal! Quem
sabe este clima possa nos ajudar a
ofertar uma maior cota de luz em um
mundo tão sombrio? Será que Jesus,
Sua
mensagem,
conseguirão
sobrepujar em nós tão densas
sombras? Acredito que sim. O Natal
nos renova, trazendo-nos esperança.
Esperança, que o CEHA envia para
centenas de famílias. Isso sim, é o
que se deseja de nós, colaboradores
da obra do Cristo.
“Então é Natal! E o que você
fez?”, pergunta que ecoará mais uma
vez em nossos ouvidos, e, quem
sabe, embalados por suas vibrações
e nossos próprios questionamentos,
nos inspiremos para nos tornarmos,
definitivamente,
os
reais
construtores do mundo novo?
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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.

Raio de Luz
aproveite
para
adquirir
seus
presentes de Natal!
Noite Feliz: Estamos envolvidos na
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.
Rádio RJ: Sintonize 1400 kHz AM, e
ouça a diversificada programação
espírita da Rádio Rio de Janeiro, a
Emissora da Fraternidade!

2ª feira 10h, 17h, 20h
Domingo 15h

Também estão abertas no DIS, as
inscrições para 2019. São diversas
opções de dias e horários. As aulas
começam no dia 27/01 (Domingo),
28/01 (2ª feira) e 30/01 (4ª feira), de
acordo com sua escolha. A inscrição
no estudo do livro Nosso Lar está
condicionada à conclusão de O Livro
dos Espíritos. No quadro abaixo,
temos as opções de cursos.
2ª feira 10h, 17h, 20h: O Livro dos
Espíritos
Domingo 15h: O Livro dos Espíritos

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.
Oportunidades de Trabalho para
2019 (participantes do Estudo
Sistematizado): Ao longo do ano,
são oferecidos vários cursos básicos
de
formação
para
novos
trabalhadores
voluntários.
Fique
atento para nosso próximo Boletim,
em janeiro, quando o calendário de
cursos para 2019 estará disponível.
Organize-se para participar
Feira de Natal: No período de 26 de
novembro a 07 de dezembro,
promoveremos nossa Feirinha de
Natal, com os trabalhos elaborados
pelo Apoio Afetivo e Oficinas Mãos
de Luz. Prestigie esta mostra, e

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.
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!
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. Próximo
encontro: 12/11.

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. No dia
26/11, teremos um Encontro, no
horário de 18h45, com análise da
obra escolhida para o CEL.
Noite Feliz (Cesta Natal): Se você
deseja participar, doando itens para a
composição da cesta de Natal,
aproveite a oportunidade para se
cadastrar. Sua contribuição será
fundamental para que muitas famílias
tenham uma noite de Natal especial.
A entrega de sua cesta deverá ser
feita entre os dias 19/11 e 08/12.

Cestas de
Natal
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Ante o Natal
Maria Dolores/Chico Xavier
Antologia Mediúnica de Natal

.

Lembrando-te, Senhor,
A glória e o desabrigo,
Aspiramos a ser
Migalha do Natal permanente
contigo!...
Faze-nos esquecer
As fraquezas e os erros que
trazemos
E acolhe-nos na luz,
Na luz eterna dos teus dons
supremos. . .
Deixa que nós sejamos,
Na exaltação do bem que a tua
vida encerra,
Inda que seja um traço pequenino
Do amor com que iluminas toda a
Terra!...
Concede-nos
a
bênção
de
espalhar,
Junto daqueles que a penúria
alcança,
O pão que supre a mesa
E o verbo da esperança!
Onde a tristeza surja e a revolta se
expanda
Em tormenta sombria,
Queremos ser contigo
A semente da paz e o toque de
alegria.
Onde o infortúnio chore
Um sonho semimorto
Anelamos doar, na força de teu
nome,
A palavra de vida e reconforto!
Ante o Natal de volta às províncias
do Mundo
Na doce comoção que nos invade
Transforma-nos por fim, em
parcela bendita
Da Celeste Bondade!
Ampara-nos, Senhor, até que um
dia,
Além de nossas trilhas inseguras
Possamos nós também cantar, na
harmonia dos Anjos:
“Glória a Deus nas Alturas!...”

Pensamentos

Humildade Celeste
Emmanuel/Chico Xavier
Antologia Mediúnica de Natal

Ninguém mais humilde que
Ele, o Divino Governador da
Terra.
Podia eleger um palácio para
a glória do nascimento, mas
preferiu
sem
mágoa
a
manjedoura simples.
Podia reclamar os princípios
da cultura para o seu ministério
de paz e redenção; contudo,
preferiu pescadores singelos
para instrumentos sublimes do
seu verbo de luz. Podia articular
defesa irresistível a fim de
dominar a governança política; no
entanto, preferiu render-se à
autoridade, presente em sua
época, ensinando que o homem
deve entregar ao mundo o que ao
mundo pertence, e a Deus o que
é de Deus.
Podia banir de pronto do
colégio apostólico o amigo
invigilante, mas preferiu que
Judas conseguisse os seus fins,
lamentáveis
e
excusos,
descerrando-lhe aos pés o
caminho melhor.
Podia erguer-se ao Sol da
plena vida eterna, sem voltar-se
jamais ao convívio humilhante
daqueles que o feriram nos
tormentos da cruz; no entanto,
preferiu regressar para o mundo,
estendendo de novo as mãos
alvas e puras aos ingratos da
véspera.
Podia constranger o espírito
de Saulo a receber-lhe as
ordens, mas preferiu surgir-lhe
qual
companheiro
anônimo,
rogando-lhe acordar, meditar e
servir, em favor de si mesmo.
Em Cristo, fulge sempre a
humildade celeste, pela qual
aprendemos que, quanto mais
poder, mais amplo o trilho
augusto aberto às nossas almas
para que nos façamos, não
apenas humildes pelos padrões
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da Terra, mas humildes enfim
pelos padrões de Deus.
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