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CALENDÁRIO NÃO É O MAIOR
MOTIVO PARA A RENOVAÇÃO
Mais um ano se inicia. Cada vez mais nos adiantamos tecnologicamente e intelectualmente,
com as ciências avançando a passos largos nestes últimos 30 anos. O mundo não acabou em
2000, como muitos “profetizavam”. Os pessimistas de plantão agora dizem que não passaremos
do ano 2012, já que o calendário dos índios astecas não ultrapassava esta data.
De qualquer forma a mudança no calendário e
o recomeço da contagem dos dias de um novo
período acabam por criar no ser um sentimento
de algo novo. Aproveitemos para trazer os conceitos aprendidos dentro das Casas Espíritas para o nosso dia-a-dia, para o nosso convívio com
os irmãos de jornada. Tenhamos em mente que,
na verdade, cada dia é um reinício e que não podemos transformar o calendário em nossa única
força motriz para a mudança.
Meditemos sobre esta determinação através
do texto produzido para o evento que o Centro
Espírita Amor, Caridade e Esperança realizou
comemorando seu 65° aniversário, quando se
homenageou os antigos membros da Casa com
um chá repleto de histórias deliciosas.

NOVO TEMPO (Hamilton Guerra)
Sonha que chegou o tempo
É a nossa vez de o sonho realizar
Somos todos companheiros
Pela vida afora vamos caminhar
Que o futuro se faça
No rosto de uma criança
Que o homem renasça
Da fé, da esperança
Quero tanto te amar
Quero o meu amor te dar
Sonha que chegou o tempo
É a nossa vez de o sonho realizar
Somos todos companheiros
Pela mesma estrada vamos caminhar
Foi Jesus quem ensinou
Aprendamos a amar.
Sonha que chegou o tempo
É a nossa vez de o sonho realizar
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Mídia Espírita
Camilo, Pedro. Yvonne do
Amaral Pereira. Pelos Caminhos da Mediunidade
Serena. São Paulo, Lachâtre,
2007.
(página 2)

Traga seus filhos
para serem evangelizados em nosa
Casa.
Joalina Alcântara e
Mônica
Madasi
explicam
alguns
motivos para tal.

PÁGINA DO CEACE
NA INTERNET
Convidamos nossos leitores a visitar a página que o Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança mantém na
Grande Rede.
Para se informar de tudo que ocorre em nosso Centro, basta ir ao endereço www.ceace.org.br. A programação de
reuniões públicas, atualizações sobre o
trabalho desenvolvido com a Maioridade,
notícias da Evangelização e Mocidade
Espírita, além de avisos sobre as inscrições no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita podem ser obtidas no site.
Outras informações úteis são as
que se relacionam com as atividades
sociais da Casa, como a Campanha do
Quilo, as Visitas Fraternas ou mesmo o
Atendimento Fraterno, para os que desejem ter um diálogo mais reservado com
aconselhamento à luz da Doutrina Espírita. Até mesmo este informativo pode ser
lido pela Internet. Acesse e informe-se.

Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança
Rua São Manuel, 12, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. CEP. 22290-010
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Editorial
“Estarei convosco todos os
dias até a consumação dos
séculos”. (Mt, 28: 20)

Ainda sentimos as doces
vibrações da época do Natal,
causadas pela maior proximidade de Jesus e de sua equipe com o planeta Terra, trazendo a todos os melhores
sentimentos de fraternidade e
as energias revigorantes de
solidariedade que nos envolvem em bênçãos amorosas.
É Ano Novo. Ano de oportunidades importantes que
renasce para todos. Momento
para as reflexões das conquistas realizadas e de todos os
projetos adiados, que não
conseguimos concretizar.
Momento para renovação
da nossa esperança e fortalecimentos da fé. Porém, sobretudo, também momento de
consolidação do aprendizado
nas experiências mais difíceis
e dolorosas.
A cada dia o Cristianismo
consolida as suas bases em
todos os países e, principalmente, no Brasil. Também a
Doutrina Espírita cada vez
mais se firma como o Cristianismo Redivivo. Nossa pátria,
o Brasil, foi o país escolhido
pelo mundo espiritual para ser
a sua sustentação e foco de
irradiação para o mundo como
uma doutrina reformadora das
consciências, consoladora dos
corações e renovadora da esperança e da revivificação da
fé.
Em 2007 comemoramos os
150 anos “d’O Livro dos Espíritos”. E nesse ano comemoraremos o sesquicentenário da
fundação daquele que é considerado o primeiro Centro
Espírita do mundo, fundado e

estruturado nos moldes da
Doutrina Espírita – a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com a supervisão do
próprio Kardec. Outro acontecimento importante é a comemoração dos 150 anos de
lançamento da Revista Espírita pelo codificador.
Tenhamos, pois a certeza
de que Jesus está no comando do governo do planeta e
estará conosco hoje, amanhã
e sempre conforme o seu
compromisso pessoal, nas
Suas palavras registradas no
Evangelho de Mateus, até o
final dos tempos.
Mais um ano se inicia e
com ele mais uma chance de
nos melhorarmos.
Desejamos que seja de
muito trabalho e de aprendizado a todos os membros da
família CEACE.
A Diretoria
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O CEACE reitera os vovotos de um Ano Novo rerepleto de re
realizações a
todos os seus freqüentafreqüentadores e colaboradores.
Muita Paz e sucesso.

Mídia Espírita
Paulo Bittar
Yvonne do Amaral Pereira foi
uma das mais notáveis médiuns de
que se tem notícia. A excelente qualidade literária de suas psicografias e
o conteúdo inovador de seu acervo
mediúnico são suas características.
Poucos médiuns alcançaram grau
de perfeição semelhante ao que ela
conseguiu. Também é digna de admiração sua contribuição pessoal à
compreensão dos fenômenos mediúnicos. Grande estudiosa das obras
clássicas sobre este tema, Yvonne
Pereira aprofundou seus estudos
sob a orientação de seus mentores
espirituais, utilizando sua própria
faculdade. Dessas experiências,
escreveu ensaios autobiográficos
que, por sua excelência, só encontram paralelo na literatura mundial
na obra No País das Sombras, de
Mme. D’Esperance, segundo Pedro
Camilo, compilador desta obra.
Conhecida no movimento espírita
desde 1955, somente em 1972 a
imprensa espírita publicaria uma
entrevista sua. Era arredia a qualquer publicidade. Não gostava de
falar de si, muito menos de sua mediunidade. Quando entrevistada,
pedia que as perguntas lhe fossem
dadas com antecedência de forma a
evitar quaisquer exageros. O original
de Memórias de um Suicida, recebido por ela em 1926, só foi publicado
30 anos depois. Ela acreditava que
por ter apenas 26 anos de idade,
quando recebeu o livro, seria muito
incipiente em matéria de conhecimento doutrinário para avaliar a veracidade de tudo aquilo.
Apesar de serem pouco divulgadas, são extremamente interessantes as entrevistas concedidas por
Yvonne. Sofrimento, mediunidade,
suicídio, vida no mundo espiritual,
divórcio e obsessão são assuntos
recorrentes, sempre ilustrados por
casos vivenciados por ela.
Pelos Caminhos da Mediunidade Serena é uma coletânea de diversas entrevistas e textos que se
encontravam esparsos na imprensa
ou esquecidos em arquivos pessoais, com os quais somos transformados em interlocutores privilegiados, verdadeiros “insiders”.
A nosso ver, trata-se de livro
obrigatório para estudo e reflexão de
todos nós, estudiosos do Espiritismo.
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ETERNIDADE DA ALMA: 2008
PROJETOS E ESPERAN
ESPERANÇAS
“Nascer, morrer, renascer
ainda, progredir sempre: tal
é a lei”.
Epitáfio - Túmulo de Allan Kardec no Cemitério Pére Lachaise,
em Paris

Em O Livro dos Espíritos,
lemos que “Alma é um ser real,
individual, independente, autônomo; é o Espírito ligado ao
corpo material do ser humano
através do Perispirito, órgão
sensitivo, por meio do qual este percebe coisas espirituais
que escapam aos sentidos
corpóreos”. Quando o corpo
carnal deixa de funcionar, através da morte, rompem-se os
laços que prendem o espírito
ao corpo, voltando este ao
mundo espiritual. Tem ele por
objeto crescer em conhecimento e virtudes, até tornar-se espírito puro e não mais necessitar de reencarnação.
Assim vamos, através da
eternidade, nascendo e renascendo, neste ou em outros
mundos, mais ou menos ditosos, de acordo com o uso que
fizermos dos ensinamentos
adquiridos até o presente.
Nosso espírito reunirá todo o
conhecimento adquirido nesta
e em todas as encarnações
passadas.
Somos, portanto, espíritos
eternos vivendo esta encarnação aqui no planeta Terra,
onde a contagem de segundos, horas, dias, semanas,
meses, anos, séculos, milê-

nios, servem apenas para assinalar o tempo de nossas
reencarnações.
O espírita, sabedor desta
verdade, há de perguntar-se:
de volta à espiritualidade o
que me espera? Estou vivendo, esta encarnação, dentro
dos preceitos da doutrina?
Estou tentando cumprir os
projetos que fiz para corrigir
meus erros de outras vidas?
Estou conseguindo mudar
meus sentimentos com relação ao meu semelhante, perdoando os agravos, amando,
mesmo aqueles que não me
amam? Aceitando as provas
que me são colocadas à frente, suportando-as sem reclamações, sabendo que elas
são importantes para o meu
melhoramento espiritual?

Quantos responderão afir-

Hamilton Guerra
mativamente? Estes já deram
um passo a frente, no caminho da evolução. O fato é que
a grande maioria ainda não
conseguiu alcançar tais objetivos mas a nossa esperança
está em Jesus que veio a este
planeta para nos prometer:
“Se me amais, guardai meus
mandamentos e rogarei a
meu Pai e ele vos dará outro
Consolador, a fim de que
fique eternamente convosco
o Espírito da Verdade que o
mundo não pode receber,
porque não o vê e absolutamente não o conhece.
Mas, quanto a vós, conhecêlo-eis, porque ficará convosco e estará em vós" (João, 14:15 a 17).
O ano de 2007 termina e
devemos agradecer a Deus
nos ter concedido mais esta
encarnação aqui na Terra. e
que, em 2008, quando viveremos mais um ano da nossa
eternidade, possamos continuar realizando o projeto espírita: “Nascer, morrer, renascer
ainda, progredir sempre tal é a
lei”.
NÃO JOGUE FORA AS
LATINHAS DE ALUMÍNIO
DAS BEBIDAS QUE
VOCÊ CONSOME.
TRAGA-AS AO CEACE.
A ARRECADAÇÃO COM A
VENDA DELAS É
REVERTIDA PARA AS
OBRAS SOCIAIS
REALIZADAS
PELO CENTRO
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A importância da Evangelização: visão Espírita
Joalina Alcântara / Mônica Madasi

Por que devemos encaminhar nossas crianças e jovens para a Evangelização Espírita?
Somos responsáveis pela sua educação e esta
precisa ser integral, não pode ser restrita ao
âmbito familiar, pois isto seria negar a existência da vida social, do processo de relações
que nos completa.
A preocupação da evangelização (educação)
é preparar o espírito infantil para o maior aproveitamento da sua atual encarnação. Nunca
devemos esquecer que é na infância que a criança está mais maleável e aberta às orientações e esclarecimentos sobre o bem proceder.
No jovem, ainda é possível corrigir e compensar falhas e deficiências da infância. Então,
querendo o melhor para nossas crianças e jovens, temos o dever de proporcionar-lhes o
conhecimento do Evangelho de Jesus e da
Doutrina Espírita. Se deixarmos este dever de
lado, estaremos sendo incoerentes e perdendo
um tempo precioso.

“Eis o objetivo da educação em seu verdadeiro sentido: auxiliar o espírito a desenvolver
o germe da perfeição que traz em si mesmo, o
potencial interior, as faculdades latentes do
Espírito**.
Para concluir, vamos ao início, ao nosso alicerce seguro: o LE, pergunta 383, Kardec
questiona “qual é, para o espírito, a utilidade
de passar pela infância? R: encarnando-se para se aperfeiçoar o espírito é mais acessível
durante esse tempo às impressões que recebe
e que podem ajudar o seu adiantamento, para
o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação”***
Que Jesus nos dê sabedoria para entender
e colocar em prática ensinamentos tão sublimes, pois, evangelizados, nossas crianças e
jovens serão, certamente, cidadãos do mundo,
conscientes e conduzidos para construir, por
esforço próprio, os caminhos da felicidade.

“A mente humana se abre neste século para o conhecimento racional dos problemas espirituais. Chegou o momento do Consolador
Prometido pelo Cristo”. “Temos que compreender e iniciar nossas crianças na “recordação” da Doutrina que lhes garantirá tranqüilidade e confiança na execução das tarefas para as quais estão conosco”. (Pedagogia Espírita
– Herculano Pires - p. 15 a 18). Logo, “a Educação do Espírito é o cerne da proposta espírita”
e “é evidente que o ensino espírita não poderá
ser mera transmissão de conteúdos, mas o
despertar de uma consciência espiritual*.

*

(A Educação Segundo o Espiritismo – Dora Incontri – p. 192).

** (Introdução
*** grifo nosso

ao estudo da Pedagogia Espírita – Walter Oliveira Alves - p. 32 e 34)

