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EDITORIAL

E o Natal?
E já estamos em novembro. O
tempo,
como
sempre,
escoa
velozmente,
nos
mostrando
a
importância de aproveitarmos o agora.
Se nos distraímos, deixamos de
aproveitar as inúmeras oportunidades
que a Vida, sempre Generosa, coloca
em nossos caminhos.
Este é um ano tão atípico em
nossa história, que nem todos se
deram conta de que o ano está
acabando, que o Natal está na porta
de nossas vidas, nos conclamando a
semear
Esperança,
espalhar
a
Caridade,
neste
mundo
tão
necessitado de pessoas interessadas
em forjar uma nova ordem, melhor
que a anterior, onde as desigualdades
não sejam tão grandes, onde a Fome
não seja tão comum, onde a Dor não
esteja tão presente.
Que possamos permitir que o
Espírito Natalino de Paz, União e
Fraternidade renove o mundo inteiro,
começando em nós mesmos, e se
estendendo às pessoas que seguem ao
nosso lado. A Casa Espírita ajuda nesta
promoção, mas hoje, especialmente, o
nosso papel se tornou preponderante.
A Doutrina Espírita, que abraçamos,
destaca
a
nossa
imensa
responsabilidade com o próximo, e,
diante do quadro que vemos ao nosso
redor, precisamos oferecer, ainda
mais, o nosso melhor.
E onde este esforço deve ser
dispendido? Em todos os locais. Em
nossas casas, porque existem tantas

casas onde a luz não brilha mais com a
mesma intensidade, em nossas
atividades cotidianas, porque o medo
tem paralisado a tantos, a zombaria
tem
distorcido
tantos
comportamentos... Momentos difíceis
que estamos vivendo, o que implica
ainda em maior esforço daqueles que
desejam construir um mundo melhor.

Vivemos uma época de
intensa aflição. Muitos dramas se
desenvolvem em residências fechadas

para o mundo, e, também, fechadas
para a Luz. Jesus nos conclama a ser a
Luz do Mundo, a ser o Sal da Terra...
Ocasiões como estas não
podem nos encontrar de braços
cruzados para tamanha Dor! Por isso,
agora que o Natal se aproxima, mais
do que nunca, possa o Espírito de
Alegria viver em nós. E que nós
possamos espalhá-lo pelo mundo.
Com a campanha Noite Feliz,
nossa Casa ressalta que continua firme
dentro deste objetivo de semear a
Esperança, mesmo em meio a este
furacão microscópico. Afinal, não é na
dificuldade que devemos demonstrar
nossa perseverança no Bem?
Sigamos,
então,
firmes,
certos de que o caminho do suor, do
esforço em construir pontes de
Solidariedade é o que se espera de
nós. Seja isso o resultado de uma
construção individual ou coletiva, seja
na Casa Espírita, em nossos lares, ou
na Sociedade.
Sigamos, com Jesus, nesta
iluminada empreitada!
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Quadro de Avisos

Campanha Noite Feliz: Foi lançada,
no dia do aniversário de nossa Casa,
a Campanha Noite Feliz – 2020, 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. Envie uma mensagem de
texto para o telefone 9936-0861
(Whattsapp). Com relação ao cartão
de alimentação natalino para as
famílias adquirirem seus
itens
natalinos, as doações podem ser
feitas diretamente no DIS, ou através
de transferência bancária para a
conta do CEHA!

Raio de Luz
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.

Programação de Palestras:
nosso Canal do YouTube,
segunda à sexta-feira, sempre
18h, teremos a apresentação
palestras. Segue a programação
palestras para novembro:

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

04- Da Mediunidade nos animais
(André Figueiredo)

09- Viver com
Perissé)
11- Apego
Figueiredo)

e

Propósito (Maísa

Desapego

(Mailse

13- O Homem Consciente (Juliana
Nogueira)

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

https://chat.whatsapp.com/JgFf2FAZs
ajLXxxbPyHtch

02Nascer,
viver,
morrer,
renascer,ainda, progredir sempre, tal
é a lei (Juarez Perissé)

06- Sanson (Gisleide Lins)

Informativo: Todos os domingos, no
nosso Instagram, e em diversos
grupos de WhatsApp, 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!

Mocidade Espírita: Com intuito de
manter as atividades da Mocidade,
resguardando-se 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:

No
de
às
de
de

16- Quando necessário, recomeçar!
(Magdalena Barbi)
Campanha
Permanente:
Prosseguimos com a campanha de
máscaras para nossas famílias
socialmente carentes. A entrega pode
ser feita no DIS.

Clube do Livro: Caso seja um (a)
associado(a), pode buscar seu livro
no DIS. Outra opção é solicitar o
serviço de entrega. Caso ainda não
seja
associado,
aproveite
a
oportunidade
e
se
associe.
Informações pelo telefone 2473 2618.
Em outubro, a obra disponível é
Juventude Desperta, de Roberto
Sabbadini.

18- Saúde Mental em meio
Pandemia (Laysinevre Linhares)

à

20- Conhecendo A Gênese (Luiz
Daniel)
23- Problemas Humanos (Francisco
Carlos)
25- Esperança (Ângelo Costa)
27- Jesus e Você (Luiz Almeida)
30- A Cura do
(Cláudia Moreno)

cego

Bartimeu

3
Reunião Pública: As inscrições para
a reunião pública temporária ficam
disponíveis toda quarta-feira. O
contato para agendamento de
participação é feito exclusivamente
pelo WhatsApp, com mensagem de
texto, no número 99956-2437.
Palestras de Novembro:
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Semeadura
André Luiz/Chico Xavier

03 – Bem Aventurados os Puros de
Coração (Conceição Doria/Luciana
Rodrigues)
10 – Bem Aventurados os Aflitos
(Fatima Mendes/Diva Elena)
17 – Nascer de Novo (Adriana
Ljns/Gisleide Lins)
24 – Há muitas Moradas na Casa de
meu Pai (Jandira Brivio/Regina Luna)
Irradiação ao Lar: Nas 3as e 5ªs
feiras, às 17h, estamos dando
continuidade a esta atividade, em
reuniões privativas. As inscrições
com os nomes e endereços dos
novos interessados no tratamento
espiritual poderão ser feitas no DIS
ou com Rosi, Secretária da Diretoria.
Tratamento de Doenças Físicas:
Na 6ª feira, às 17h, prosseguimos
com o trabalho na Sala de Cura,
apenas para o tratamento à distância.
As inscrições com os nomes e
endereços dos novos interessados no
tratamento poderão ser feitas no DIS
ou com Rosi, que centralizará as
informações.

Pensando com
André Luiz

Sua generosidade chamará a
bondade alheia em seu socorro.
Sua simplicidade solucionará
problemas para muita gente.
Sua complexidade provocará
muita dissimulação no próximo.
Sua indiferença fará manifesta
frieza
nos
outros.
Seu desejo sincero de
garantirá
tranquilidade
caminho.

paz
no

Seu propósito de guerrear dará
frutos
de
inquietação.
Sua distinção edificará maneiras
corretas naqueles que o seguem.
Sua
espiritualidade
superior
incentivará sublimes construções
espirituais.
Diariamente,
semeamos
e
colhemos. A vida é também um
solo que recebe e produz
eternamente.

