Boletim do Centro Espírita Humildade e Amor
R.Cisplatina,148 - Irajá - Rio de Janeiro Tel: 2473-2618/2471-2414

Raio de Luz
www.ceha.org.br

Instagram: @ceha_oficial
o

Boletim Especial N 04

Youtube.com/CEHA_Oficial

Agosto 2020

EDITORIAL

Recomeço
desde o início da pandemia,
decidimos que o CEHA não fecharia
suas portas para a Dor do Mundo! E
tivemos que nos reinventar para
buscar
atender
às
diversas
demandas materiais e espirituais da
melhor maneira possível.
Como foi amplamente
divulgado,
foram
organizadas
atividades de atendimento fraterno
à distância, irradiação ao lar,
tratamento para doenças físicas.
Tudo sendo desenvolvido
com
muitas
precauções,
preservando os colaboradores que
puderam permanecer na linha de
frente,
mantendo
o
CEHA
funcionando.
Em nenhum momento,
faltaram voluntários ou recursos
para o atendimento às famílias por
nós amparadas, seja em nossa Sede,
em Acari, Duque de Caxias ou em
auxílio às diversas Casas que a
misericórdia divina tem permitido a
nossa atuação.
Gradativamente,
temos
aumentado nossas atividades, mas
muito caminho ainda deverá ser
percorrido até retornarmos à
normalidade
anterior.
Provavelmente, algumas atividades
jamais serão desenvolvidas como um
dia, foram. Temos, diante de nós um
novo mundo, e algumas frentes de

trabalho não existirão mais, sendo
substituídas por outras.

Sempre, porém, com o
objetivo de auxiliar na construção de
um mundo melhor, para o final de
agosto, estamos organizando a
implementação temporária de uma
reunião pública, em novos moldes.
Esta reunião acontecerá às
terças-feiras, às 17 horas, mas
diversas medidas deverão ser

adotadas, principalmente no início,
de modo a construirmos protocolos
de funcionamento, atendendo às
recomendações sanitárias.
Após o anúncio desta nova
iniciativa, diversos colaboradores se
candidataram ao retorno, e vamos
tentar oferecer o máximo de
oportunidades, solicitando, porém,
que tenham paciência, porque talvez
não seja possível incluir todos os
voluntários
interessados, nesta
primeira fase.
Em um futuro próximo,
outras atividades recomeçarão, e,
com isso, novas oportunidades para
os que desejarem. Até a frequência
da reunião pública deverá ser
limitada a 30% de nossos salões.
Ao longo dos próximos dias
detalharemos a forma como será
desenvolvida mais esta atividade.
Fiquemos em Paz, com Jesus, neste
belo trabalho de construção de uma
nova ordem, sempre em sintonia
com a proposta do Mestre!
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participar. Perto ou à distância, não
nos
esqueçamos:
O
CEHA
permanece em nós!”

18h, teremos a apresentação de
palestras. Segue a programação de
palestras para agosto:

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

03- A Perseverança
Linhares)

(Laysinevre

04- Temor da Morte (Vanise Nunes)
05- O Orgulho e a Humildade (Gisele
Montalvão)
06- Conhece-se a árvore pelos frutos
(Luiz Daniel)

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

07- O Valor das nossas Obras
(Fátima Mendes)

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- Provas das Existência de Deus
(Sidney Werneck)
11- Relacionamento Familiar (Carla
Terrezo)
Campanha
Permanente:
Prosseguimos com a campanha de
máscaras para nossas famílias
socialmente carentes. A entrega pode
ser feita no DIS.
Campanha do Mês: Iniciamos 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.
Participe!

Mocidade Espírita: Com intuito de
manter as atividades da Mocidade,
resguardando a segurança de todos
nesse período de distanciamento
social, informamos que nossa
Mocidade Online prossegue, aos
sábados, das 17h às 19 h, pela
plataforma Google Meet. Para
acessar, é necessário estar no Grupo
de Jovens da Mocidade, no
Whatsapp, por onde é enviado o
acesso ao Meet. O link para acessar
o Grupo do Whatsapp é:

Clube do Livro: Retornamos com
nosso Clube do Livro. Caso seja
sócio pode buscar seu livro no DIS.
Outra opção é utilizar o serviço de
delivery. Informações no DIS.

das

Provas

(Luiz

13- Estranha Moral (André Terrezo)
14- Meu Reino não é desse Mundo
(Ivonete Pereira)
17- A Vida Futura (Emerson Moura)
18- O Céu e o Inferno (Mailse
Figueiredo)
19- Retribuir o Mal com o Bem (Maria
Lúcia)
20- Dai de graça o que de graça
recebeste (Maísa Perissé)
21- Bem-aventurados os pobres de
espírito (Magdalena Barbi)
24- A Lei de Progresso (Patrícia
Borges)
25- Justiça das Aflições (Juliana
Nogueira)
26- A Força das Palavras (Vanda
Montalvão)
27- O Sono e os Sonhos (Juarez
Perissé)

https://chat.whatsapp.com/JgFf2FAZs
ajLXxxbPyHtch
Informativo: Todos os domingos, no
nosso Instagram, apresentamos as
atividades previstas para a semana.
Fique atento, e não deixe de

12- Escolha
Almeida)

28- Esquecimento
(Jandira Brivio)
Programação de Palestras: No
nosso Canal do YouTube, de
segunda a sexta feira, sempre às

31- Desigualdade
(André Figueiredo)

do

Passado

das

Riquezas

