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EDITORIAL

Mudar o Mundo
Muito tem sido dito sobre o
papel transformador das novas
gerações que vêm reencarnando em
nosso planeta. Afinal, são Espíritos
que já amealharam ao longo de
extensa série de existências,
experiências valiosas. Mas seriam
eles
pessoas
especiais,
diferenciadas? Sem dúvida, são.
Como nós também somos.
Todos reencarnamos com
missões pessoais e coletivas. A
transformação moral deste planeta
ainda demorará, pois depende de
muitos esforços integrados, mas
está em curso, embora ainda em
meio a extensas manifestações do
primitivismo
que
ainda
nos
acompanha.
Por conta de tantas sombras
internas e externas em nossa
convulsa sociedade, os que já
apresentam
enorme
potencial
transformador,
acabam
esmorecendo, e se contaminando
com a onda de pessimismo
característica dos que desejam
manter o mundo do jeito em que ele
se encontra.
Com a Doutrina Espírita,
aprendemos que os seres especiais
são forjados na luta do dia a dia, na
construção deste mundo novo, mais
justo, mais coerente com a proposta
cristã.

Nos
tornamos,
assim,
colaboradores de Jesus nesta
construção,
expressando
me
pequenos gestos, uma postura
fraterna diante de cada questão, de
cada obstáculo nesta estrada, e
escolhendo uma forma leve de ver e
viver a Vida.
Mudar o mundo passa, sem
dúvida, por mudar a nós mesmos. À
luz da Doutrina Espírita nos
reinventamos, nos capacitamos para
superar grandes desafios, vencendo

os pequenos desafios que surge.
Certamente, não veremos
com os olhos do corpo que hoje
utilizamos, um mundo transformado,
mas podemos ver seus sinais à nossa
volta, em diversas iniciativas, em
tantas pessoas que se tornam
especiais.
Muitas
mãos,
muitos
corações, muitas mentes juntas, vêm
realizando o “impossível”. Em todos
os cantos deste imenso e belo
planeta,
o
processo
de
transformação está em curso,
claramente posto para aqueles que
têm olhos de ver.
Que possamos realmente
decidir por colaborar, efetivamente,
no surgimento desta nova ordem,
desta sociedade mais justa e
fraterna, optando por sermos
criaturas melhores, todos os dias,
cuidando de nossas palavras, de
nossos pensamentos, de nossas
decisões, porque esta mudança
também depende de nós!
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Quadro de Avisos

Estudo
Sistematizado:
Estão
abertas no DIS, as inscrições para
2019. São diversas opções de dias e
horários. 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, envie uma carta
para a Diretoria, detalhando os
motivos que o impeçam de participar
neste momento.
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.

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 450 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. Próximos
encontros: 11/03 e 08/04.
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Oportunidades de Trabalho para
2019 (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.
03/04
15/05
26/06
07/08
18/09

Passistas
Voluntários DAPSE
Voluntários DIS
Atendentes Fraternos
Doutrinadores

Realizaremos, também, um curso
de
formação
de
novos
evangelizadores para a Infância e
Juventude, no dia 07/04, domingo,
no período de 8h às 13h.
Campanha do Bimestre: Iniciamos a
campanha de roupas de cama e
banho, novas, ou usadas em bom
estado. O material será doado às
nossas
famílias
socialmente
carentes. A entrega pode ser feita no
DIS.

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

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, teremos Seminários que
abordarão, no período de 3 semanas,
assuntos que despertam interesse,
analisando-os à luz da Doutrina
Espírita. Estão previstos diversos
temas instigantes, sendo o primeiro:
Autoimagem: como não ser uma
pessoa tóxica. Este trabalho está sob
responsabilidade de Juarez Perissé,
e será desenvolvido nos dias 27/03,
03/04 e 10/04, sempre às 18h40.
Não é necessária inscrição prévia,
mas é fundamental que o interessado
esteja fazendo parte, regularmente,
do Estudo Sistematizado, no CEHA.
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
25/03 e 22/04, teremos um Encontro,
no horário de 18h45, com análise da
obra escolhida para o CEL.
Noite Musical: Se você gosta das
músicas
cantadas
durante
a
harmonização do ambiente que
precede às reuniões públicas, venha
participar deste Encontro. Sábado,
18 de maio, às 19h, os diversos
responsáveis por este trabalho
estarão reunidos no Salão Allan
Kardec. Prestigie!
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Superação
Emmanuel/Chico Xavier

Pensamentos

Pode Acreditar
André Luiz/Chico Xavier

Falará você na bondade a
todo instante, mas, se não for
bom, isso será inútil para a sua
felicidade.
Sua mão escreverá belas
páginas, atendendo a inspiração
superior; no entanto, se você não
estampar a beleza delas em seu
espírito, não passará de estafeta
sem inteligência.

Quando
você
conseguir
superar problemas graves não se
detenha na lembrança dos
momentos difíceis, mas na
alegria de haver atravessado
mais essa prova em sua vida.
Quando sair de um longo
tratamento de saúde, não pense
no sofrimento que foi necessário
enfrentar, mas na benção de
Deus que permitiu a cura.
Leve na sua memória, para o
resto da vida, as coisas boas que
surgiram nas dificuldades.
Elas serão uma prova de sua
capacidade e lhe darão confiança
diante de qualquer obstáculo.

Lerá maravilhosos livros, com
emoção e lágrimas; todavia, se
não aplicar o que você leu, será
tão-somente
um
péssimo
registrador.
Cultivará convicções sinceras,
em matéria de fé; entretanto, se
essas convicções não servirem à
sua renovação para o bem, sua
mente estará resumida a um
cabide de máximas religiosas.
Sua capacidade de orientar
disciplinará
muita
gente,
melhorando
personalidades;
contudo, se você não se
disciplinar, a lei o defrontará com
o mesmo rigor com que ela se
utiliza de você para aprimorar os
outros.
Você conhecerá perfeitamente
as lições para o caminho e
passará, ante os olhos mortais do
mundo, à galeria dos heróis e dos
santos; mas, se não praticar os
bons ensinamentos que conhece,
perante
as
leis
Divinas
recomeçará sempre o seu
trabalho e cada vez mais
dificilmente.
Você chamará a Jesus;
Mestre e Senhor. Se não quiser,
porém, aprender a servir com Ele,
suas palavras soarão sem
qualquer sentido.
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