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EDITORIAL

Expectativa
Neste momento difícil que
estamos atravessando, é natural a
grande expectativa pelo retorno
normal as nossas atividades na Casa
Espírita. Esta dúvida tem sido
recorrente. Vários amigos que vão
pessoalmente
ao
CEHA,
os
participam de nossas mídias sociais,
telefonam para se informar...
E este sentimento cresce a
cada dia. Mas precisamos prosseguir
nas atividades em andamento,
respeitando todos os necessários
cuidados para que nenhum dos
trabalhadores
envolvidos,
atualmente, no dia a dia de nossa
Casa fique exposto além do
necessário.
Para amenizar esta saudade
várias
iniciativas
foram
implementadas e todos podem ter
acesso a elas via Youtube e
Instagram,
além
de
muitas
informações em nosso site.
O mundo vai mudar. Não
sabemos a nova ordem que resultará
de todo este aprendizado. E, mais do
que nunca, nosso conhecimento
espírita tem que nos guiar para nos
tornarmos ainda melhores.
Hoje, alguns de nós,
precisam ficar isolados fisicamente,
mas devemos estar juntos, cada vez
mais. Nunca oramos tanto juntos
como agora. Isso é extremamente
importante, vibrarmos por este

combalido mundo. E precisamos
fazer mais e mais.

Mantermos
nosso
pensamento no Bem, a todo
instante, evitando vibrar de forma
pessimista, depressiva, é tarefa
árdua, porém, fundamental, nesta
época especial.
Devemos cuidar para que
nossa participação nas redes sociais

seja expressiva na divulgação da
Esperança, da Paz, do Amor ao
Próximo.
Em
momentos
de
testemunho é que somos testados
em nossos limites, para que
possamos superá-los. Por isso,
inclusive,
estamos
encarnados.
Superarmos os obstáculos e nos
prepararmos para novos desafios,
esta é a meta.
Não deve haver uma volta
ao antigo normal. Será construído,
provavelmente, um novo “normal”, e
nele, deveremos ser ainda melhores.
Afinal, somos espíritas. Sabemos,
claramente, o que se espera de nós.
Allan Kardec, o Codificador
de nossa Doutrina, deixou registrado
no seu livro Viagem Espírita em
1862: “É que o Espiritismo abre
horizontes tão vastos, que a vida
corporal, curta e efêmera, se apaga
com todas as suas vaidades e suas
pequenas intrigas, ante o infinito da
vida espiritual”.

NESTA EDIÇÃO
1 Editorial
2 Quadro de Avisos
3 Instagram: @ceha_oficial
4 Youtube.com/CEHA_Oficial
5 Programação do Mês

2
Quadro de Avisos

Raio de Luz
Delivery Espírita: Temos, agora, um
serviço de entrega de livros/CDs.
Aproveite! Faça já sua encomenda
Pelo Whattsapp 21 98316-8830!

02 - Família, Instrumento de Amor
(David Pinheiro)
03 - A Afabilidade e a Doçura (Carla
Terrezo)
04 - Jesus está com você (Conceição
Dória)
05 - Tempo de Renovação (André
Figueiredo)

Evangelização Infantil: Acompanhe
a programação no Instagram da
Evangelização
Isa
Malfei,
@bparaisodaleitura.

08 - A Revelação pela Dor (Lourdes
Guimarães)
09 - Autoconhecimento -Uma Busca
Interior (Juliana Nogueira)

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.

10 - Não atire pedras, atire flores!
(Gisele Montalvão)
Campanha do Mês: Prosseguimos
com a campanha de máscaras para
nossas
famílias
socialmente
carentes. A entrega pode ser feita no
DIS.
Ronda do Afeto: Lançamos, em
maio, uma campanha com a
finalidade de buscarmos um contato
com os amigos do CEHA. Você se
conectou a alguém?

11 - Educando os Pensamentos
(Maísa Perissé)
12 - Livre Arbítrio (Juarez Perissé)
15 - Reforma
Augusto)

Íntima

(Antônio

16 - Pluralidade dos Mundos (Edgard
Costa)
17 - A Lei do Retorno (Francisco
Carlos)
18 - Ajuda-te que o Céu te ajudará
(Maria Lúcia)
19 - O Pródigo e o Egoísta (José
Serafim)
22 - Driblando as
(Laysinevre Linhares)

Dificuldades

23 - Bezerra e nós! (Vanise Nunes)
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.
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!”

24 - Penetração dos Espíritos nos
nossos
pensamentos
(Sidney
Werneck)
25 - A Fé e o grão de mostarda (Luiz
Daniel)
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
junho:

01 - Caridade Material e Caridade
Moral (Vanda Montalvão)

26 - Rumo à Regeneração! (Leila
Galdino)
29 - Os Cuidados do Corpo e os
Cuidados da Alma (Leontina Cecília)
30 - Suicídio, como evitar? (Aracy
Fernandes)

