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EDITORIAL

Esperança
Vivemos tempos muito
diferentes. No início do período de
quarentena, por conta da Pandemia
de COVID 19, nos deparamos com
uma Casa vazia, uma pouco atônita
diante da desinformação reinante.
Em nenhum momento, no
entanto,
interrompemos
nosso
compromisso de doação das cestas
básicas para as famílias assistidas
pelo CEHA. Até mesmo o Projeto
Preparando a terra, responsável pela
doação de vinte e cinco cestas
básicas semanais, por três meses,
para famílias que buscam nossa Casa
nas quartas-feiras, prosseguiu, até
finalizarmos o ciclo de atendimentos
a
quem
estava
cadastrado,
suspendendo esta atividade, no mês
de maio.
Passo a passo, porém,
foram sendo retomadas algumas
atividades internas, não só para
garantir o atendimento às famílias
assistidas, como também para o
recebimento de doações.
Investimos em campanhas
de
incentivo
à
transferência
eletrônica para doações avulsas,
pagamento de mensalidades dos
associados,
e
contribuições
financeiras para a confecção das
cestas básicas, o que tem fornecido
recursos para a aquisição dos itens
necessários à preparação destas
cestas e, também, para honrarmos

com os nossos compromissos
mensais de manutenção da Casa.
Equipes foram organizadas
para recebimento das doações,
compra dos itens, montagem e
entrega das cestas. E, seguindo as
recomendações das autoridades com
relação aos cuidados para o
atendimento
ao
público,
prosseguimos, semeando Esperança,
minimizando a miséria física e moral
que,
nestes
momentos
de
isolamento social, só aumentam.
Ao lado da proposta de
mantermos nosso trabalho social,
optamos por oferecer, também, a
possibilidade de um contato, ainda
que virtual, com todos os
colaboradores e frequentadores de
nossa Casa, com o fim de nos
permitir
sintonizar
com
a
Espiritualidade amiga, através de
palestras e publicações doutrinárias,
amenizando as inquietações deste
momento tão singular. Surge, então,
o Projeto CEHA em casa.

Atualmente, temos, além
do site, um canal no YouTube, e uma
página, no Instagram. Às 2as, 3as,
5as e 6as, disponibilizamos palestras,
e, às quartas-feiras, uma atividade
especial.
Iniciamos, nas quintasfeiras, um trabalho de Irradiação ao
Lar à distância, tendo em vista a
enorme procura das pessoas por
este atendimento. E às sextas-feiras,
o tratamento espiritual à distância,
para o amparo das questões físicas.
Enfim, o CEHA prossegue
seu trabalho, amparando, próximo
ou à distância, tantos que precisam
dos mais diversos tipos de apoio que
uma Casa Espírita pode oferecer.
Que possamos prosseguir
firmes, e sairmos, deste período de
isolamento, melhores e mais fortes,
prontos para superar os imensos
desafios deste mundo novo que
surgirá. Que possamos fazê-lo
melhor!
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Evangelização Infantil: Acompanhe
a programação no Instagram da
Evangelização
Isa
Malfei,
@bparaisodaleitura.

Raio de Luz
Mocidade Espírita: Com intuito de
manter as atividades da Mocidade,
resguardando a segurança de todos
nesse período de isolamento social,
criamos um espaço online, pela
plataforma
Zoom
para
dar
prosseguimento aos encontros da
nossa querida MEGD. As reuniões
acontecem aos sábados, às 17h, e,
abaixo, segue o passo a passo de
como participar.

Programação de Palestras: No
nosso Canal do YouTube, de
segunda a sexta feira, sempre às
18h, teremos a apresentação de
palestras e eventos especiais. Segue
a programação de palestras para
maio:
01/05 - A Prece (Francisco Carlos)
04/05 - De Francisco de Assis para
você! (Gisele Montalvão)

Pelo computador, acesse o link:
https://us04web.zoom.us/j/76077013800

no horário e dia agendado para o
encontro da Mocidade, e execute o
arquivo pedido para ter o Zoom
Meeting em seu computador. Após
instalação, você estará conectado a
nossa sala de reuniões.
Pelo Celular, baixe o aplicativo Zoom
Cloud Meetings na loja de aplicativos
do seu celular e acesse o link:

05/05 - Música e Espiritismo (Gisele
Gorete)
07/05
Domínio
(Magdalena Barbi)

Espiritual

08/05 - A Importância do Estudo
(Sidney Werneck)
11/05 - A Mãe de todas as virtudes: O
Amor (Jandira Brivio)

https://us04web.zoom.us/j/76077013800

Informativo: Todos os domingos, no
nosso Instagram, apresentamos as
atividades previstas para a semana.
Fique atento, e não deixe de
participar. Perto ou à distância, não
nos
esqueçamos:
O
CEHA
permanece em nós!”
Campanha das Cestas Básicas:
Caso você não seja um doador de
cestas básicas, e deseje colaborar
nesta
campanha,
procure-nos,
através do DIS ou depósito bancário.

Rádio RJ: Sintonize 1400 kHz AM, e
ouça a diversificada programação
espírita da Rádio Rio de Janeiro, a
Emissora da Fraternidade!
Campanha do Mês: Iniciamos a
campanha de máscaras para nossas
famílias socialmente carentes. A
entrega pode ser feita no DIS.

12/05 - Laços de Família (Patrícia
Borges)
14/05 - Vinde a mim todos os que
estais cansados e aflitos... (Rosário
Moreira)
15/05 Hubner)

Perfeita

Alegria

18/05 - Não andeis
(Barbarela Cavalcante)

(Silvia

ansiosos

19/05 - A Candeia e o Alqueire
(Heloísa Almeida)
21/05 - O Médico Divino (Marly
Pacheco)
22/05 - Nunca desfalecer (Denise
Lima)
25/05 - Fora da Caridade não há
Salvação (Lawrence Jorge)
26/05 - Pior é para quem desiste
(Ângelo Costa)
28/05 - Virtudes e Vícios (Luciana
Rodrigues)
29/05
Da
Pluralidade
Existências (Néa Magro)

Culto do Evangelho no Lar: Já
temos disponíveis em nosso Canal
do YouTube, dois vídeos orientando
esta prática.
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