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MUITAS NOVIDADES ESPERAM
PARA ACONTECER NESTE ANO
O ano de 2009 promete ser ao mesmo tempo
um ano de continuidade e de inovação dentro do
Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança
(CEACE). A Casa espera refletir a continuidade
na eficiência dos trabalhos que têm sido realizados até o momento, além de fazer o seu melhor
para que o plano espiritual também prossiga fornecendo o suporte que dá a real segurança a cada atividade realizada dentro de seus limites físicos.
Entretanto, para que tal continuidade ocorra, é
preciso inovar. Além dos cursos que são tradicionalmente ministrados pelo CEACE, para este ano
está agendado o de Técnicas de Exposição, que
ajudará o trabalhador espírita que deseje desenvolver a tarefa de multiplicar os conhecimentos da
Doutrina a fazê-lo aliando sua boa-vontade à dicas para uma comunicação mais eficiente.
Haverá também eleição para a nova diretoria.
Neste processo, todos os frequentadores podem
ajudar. Mesmo que não estando habilitados ao
voto, que é prerrogativa do Conselho, todos podem participar com suas vibrações de amor e
com a sincera torcida de que os novos “comandantes” possam continuar a ser intuídos no sentido de dar sequência ao trabalho que vem sendo
realizado de forma cada vez mais eficiente.
É possível se observar durante as reuniões
públicas que o número de participantes tem sofrido crescimento, com a chegada de vários rostinhos novos à plateia. Nosso desejo é que a Casa
possa satisfazer as expectativas de cada um desses novos amigos que vem até nós em busca de
orientações doutrinárias para uma vida mais feliz,
diante das tribulações que a encarnação em um
planeta de provas e expiações nos impõe.
Esperamos que o Mensageiro Fraterno possa
continuar a ser um dos canais de contato entre
nossos frequentadores e o CEACE. No alto da
página está o endereço de nossa página na Internet e de nosso correio eletrônico. Qualquer dúvida, sugestão ou informação, escreva-nos.
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Mídia Espírita
Nosso colunista Paulo Bittar
está de volta ao seu cantinho,
prometendo grandes sugestões de leitura para 2009.
Para começar, No Roteiro de
Jesus, escrito por Gerson
Simões Monteiro.
(página 2)

Os sinceros agradecimentos
do
Centro
Espírita
Amor, Caridade e
Esperança a cada
um daqueles que
ajudou a manter a
Convivência Fraterna em 2008.

Não procure evidência pessoal.
Reflita que, quanto mais exposto à visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja.
As vibrações negativas, mesmo
que não lhe façam mal, positivamente
poderão cansá-lo, no trabalho de defender-se. Procure agir discretamente,
embora com firmeza, deixando que os
vaidosos e vazios se exponham numa
evidência de que você, certamente, não
necessita para brilhar. O vidro comum
brilha muito ao sol, mas o brilho do ouro está escondido no cofre: nem por
isso valerá menos que o vidro.
C. Torres Pastorino
EVANGELIZAÇÃO INFANTIL NO CEACE:
Traga seus filhos todas as quartas-feiras, das
20:00 às 21:00 e proporcione a eles desde cedo o
contato com a Doutrina que será balizadora de
seu comportamento no futuro.
RETORNO DOS ENCONTROS EM MARÇO.

Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança
Rua São Manuel, 12, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. CEP. 22290-010
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Editorial
Companheiros de ideal
espírita:
Após as reflexões necessárias no início de cada ano,
vamos novamente unir nossas forças para continuarmos o nosso trabalho de
renovação interna, própria
de cada um, que o CEACE
favorece com suas reuniões
públicas, estudos, cursos e
trabalhos.
As novas metas e os sonhos almejados devem ser
definidos e realizados com
otimismo, esperança, fé e
confiança em Jesus.
O Centro Espírita Amor,
Caridade e Esperança tem o
perfil de Instituição voltada
para o ensino. Abaixo estão
todos os estudos que a Casa faculta – cursos regulares e eventuais. Os cursos
regulares vão continuar em
andamento e teremos 3 cursos eventuais (Passe, Conhecimento do que seja o
Atendimento Fraterno e
Técnicas de Exposição).
Para 2009, teremos 2 novidades. Esses novos estudos serão específicos para
certos grupos. Teremos o
“Estudo Dirigido da Mediunidade”, para os trabalhadores das reuniões mediúnicas e o “Estudo Continuado
da Doutrina Espírita”, voltado para todos aqueles que
terminaram o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Os temas de estudo serão escolhidos pelos próprios participantes.
Todos os trabalhos regulares continuarão as suas
atividades. Como resposta à
campanha da FEB de valorização da família e também,
por solicitação dos pais dos
alunos da Evangelização

Infantil, teremos na reunião
pública
evangélicodoutrinária um tema mensal
voltado para a Família. Teremos ainda a criação de
um grupo de trabalho para
os
frequentadores
do
CEACE que queiram ajuda
na implantação do “Culto do
Evangelho no Lar” em suas
casas. O projeto já foi analisado e aprovado pela Diretoria.
O desejo da Diretoria do
CEACE continua sendo que
este seja um ano calmo e
produtivo. Em 2009 teremos
eleições para uma nova Diretoria. Todos devem continuar desejando que o melhor aconteça para o Centro.
A melhor forma de fazer isso é vibrando o pensamento
e sintonizando os sentimentos e, que prevaleça para
todos a vontade de Jesus e
dos Seus Diretores Espirituais, na realidade aqueles
que dirigem a Casa.
Paz, amor, saúde e
prosperidade nesse ano!
Que sejamos uma equipe
comprometida com o ideal
do Cristo Jesus.
A Diretoria
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Mídia Espírita
Paulo Bittar
O livro No Roteiro de Jesus é
uma compilação de textos feita a
partir de oito obras do Espírito Humberto de Campos (que também utilizou o pseudônimo Irmão X) psicografadas por Chico Xavier.
As obras “Pontos e Contos”,
“Contos e Apólogos”, “Luz Acima”,
“Cartas e Crônicas”, “Contos Desta e
Doutra Vida”, “Estante da Vida”,
“Lazaro Redivivo” e “Crônicas de
Além-túmulo”, foram compiladas por
Gerson Simões Monteiro em 4 partes:
• Temas ligados ao início da vida
de Jesus na Terra;
• Jesus agindo (ensinando, curando, exemplificando, confortando, etc.);
• Fatos vivenciados pelo Cristo
no final de sua vida na Terra; e
• Jesus agindo após a sua volta
ao mundo espiritual.
Aqueles que puderam ler os livros
aqui mencionados hão de concordar
que são tesouros de luz inesgotável.
No entanto, o aspecto mais importante desse material é seu aspecto
revelador. Há relatos de fatos acontecidos com Jesus a partir de uma
visão espiritual, que retificam alguns
erros históricos de interpretação,
sendo esta uma das funções do
Espiritismo.
Além disso, Humberto de Campos registra episódios vividos por
Jesus na condição de Espírito, após
a ressurreição.
Esta compilação tem valor inestimável para as pesquisas de expositores espíritas e estudiosos da Doutrina e do Evangelho, pois facilita a
compreensão dos ensinamentos do
Mestre, na sua obra de renovação e
esclarecimento da Humanidade.
Trata-se de obra importante para a
fundamentação espiritual de seus
estudos, alargando a visão muitas
vezes materialista ou mística sobre
Jesus. Ainda serve como contribuição àquelas pessoas desejosas de
paz e harmonia, no contato com os
ensinamentos amorosos do Cristo.
Os capítulos aqui compilados são
relatos de diversos fatos acontecidos
com Jesus, quando ele veio em missão ao planeta, para ensinar, dialogar, curar, e, sobretudo, exemplificar
seu amor infinito a nós, seus irmãos
menores em humanidade.
Que todos tenham ótima leitura.
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FAMÍLIA - CÉLULA MÁTER
Ricardo Cunha
“O grupo familial é conquista nobre
do
processo
antropológicosociológico no qual o ser humano
cresce...
A família, por esta razão, tornou-se a
célula mater do organismo social
onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência, e o espírito desperta para as realizações superiores da
vida...
A tecnologia atual aliada à ciência,
que ensejou a conquista do Cosmo,
infelizmente não pôde impedir o deterioramento da família, vitimada por
inúmeros fatores que se têm enraizado no organismo social de forma
cruel.
Como consequência, uma vaga de
perturbação varre o planeta, ameaçando as belas construções dos milênios e quase tudo reduzido a escombros e loucura.
A família, na condição de grupo consanguíneo, está formulando um vigoroso pedido de socorro à sociedade
em geral. (SOS família - Joanna de
Ângelis - Divaldo Franco)

O conceito de Família é: grupamento de espíritos, normalmente
necessitados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à
contingência reencarnatória. A família é mais que o resultado genético.
(Joanna de Ângelis / Divaldo Franco
- Estudos Espíritas). É comum sob
o mesmo teto estarem aqueles que
necessitam de novas oportunidades
para reencontros com objetivos à
evolução moral. Nas palavras de
Jesus "... os inimigos do homem são
os de sua própria casa." (Mt, 10: 36).
É no lar e na família que as oportunidades de tolerância, resignação, e paciência aparecem desde a
união dos pais e da infância dos
filhos. É o amor o sentimento que irá
conduzir todas essas etapas no
processo de redenção dos envolvidos. A família reúne espíritos endividados entre si ou vítimas de desatinos, mas sempre recebe o auxílio
de Espíritos, aos quais estão ligados
por fortes laços de afetividade.
As funções principais dessa instituição são: reprodução (perpetuação da espécie), transmissão da
cultura (conhecimentos e tradições),
reencontro com desafetos (justiça
divina), socialização (de todos os
integrantes – é na família que se

iniciam e se mostram os valores
morais), transmissão dos bens materiais, sustento e educação.
A base da sociedade está pedindo socorro. O modelo de estrutura familiar sofre grandes abalos
desde o final do século XIX, com a
queda dos valores e dos conceitos
da moral vitoriana. As duas guerras
mundiais contribuíram para essas
mudanças, sobretudo a Segunda. O
conjunto das modificações abalou os
padrões familiares, com sérias implicações no comportamento social,
que até o século XX foi baseado nos
conceitos da Igreja Católica sobre
trabalho feminino e sexualidade.
O mundo está mudando e não
há, atualmente, um padrão de estrutura de família. A sociedade está
nessa procura. A figura do pai passa
por questionamentos profundos até
pelos próprios filhos. Pesquisas
recentes (IBGE) mostram que, no
Brasil, a mulher é o maior provedor
individual, em quase 30% dos lares.
Tal papel até o início do século XXI
era do homem. A mulher há muito
deixou de ser a rainha do lar.
A liberdade sexual, a volubilidade do casamento, a inclusão da
família na indústria do trabalho e a
mídia do lazer e prazer vêm causando mudanças sociais profundas.
O Espiritismo esclarece qual seria
para a sociedade o resultado do
relaxamento dos laços de família
(LE - 775 Kardec): - “Uma recrudescência do egoísmo”, com todas
as consequências no comportamento das pessoas e no seu relacionamento consigo e com os outros.
A Doutrina Espírita nos adverte
ainda que “Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de
família e sim os da simpatia e da
comunhão de idéias, os quais prendem os Espíritos antes, durante e
depois das encarnações. (EV - Cap.
XIV item 8 Kardec). Quais os papéis
dos envolvidos? As funções de pai e
mãe, como devem ser executadas?
Quem será o chefe do grupo familiar? Qual a solução de problemas tão
profundos? O Espírito de Verdade
esclarece “(...). Pois bem: o Espírito
dos pais tem a missão de desenvol-

ver o dos filhos pela educação: isso
é para ele uma tarefa. Se nela falhar
será culpado.” (LE – 208).
A solução está na criança. Todos concordam que a criança é a
esperança, a paz e o futuro do mundo. O recurso a ser empregado para
a solução do problema é a educação. Emmanuel nos responde: “–
Qual a melhor escola de preparação
das almas reencarnadas, na Terra?
A melhor escola ainda é o lar, onde
a criatura deve receber as bases do
sentimento e do caráter”. (O Consolador – item 5 – perguntas 109 a
113). “– O período infantil é o mais
importante para a tarefa educativa?
O período infantil é o mais sério e o
mais propício à assimilação dos
princípios educativos”. (idem). Ainda
Kardec adverte na questão 685-A:
“Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência
econômica não passa de teoria: a
educação. Não a educação ..., mas
a que consiste na arte de formar os
caracteres, aquela que cria os hábitos adquiridos.”
Nas palavras de Terezinha Colle: “É preciso que tomemos as mãos
do homem de amanhã, ainda criança, e o ensinemos a viver com segurança. Ensinando-lhe a relacionar-se
consigo mesmo, conhecendo-se e
envidando esforços para tornar-se
cada dia melhor que na véspera.
Ensinando-lhe a bem relacionar-se
com os outros, cultivando o respeito,
a consideração e a confiança junto
aos que o cercam. Ensinando-lhe a
conhecer, avaliar e respeitar as Instituições, a fim de que possa modificá-las para melhor, se necessário.
Ensinando-lhe a reconhecer a grandeza de Deus respeitando tudo o
que Ele criou, (...) começando pelo
próprio semelhante”.
Assim, é fundamental a educação para a humanidade. Sabemos
que educar, conforme o pedagogo
suíço Pestalozzi, “é desenvolver
progressivamente as faculdades
espirituais do homem”. Sejam educadores das suas crianças (filhos).
Convite que Jesus fez à Humanidade e que a Doutrina Espírita renova
todos os dias.
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ATENDIMENTO FRATERNO - HORÁRIOS
O ATENDIMENTO FRATERNO é um serviço prestado pela
nossa Casa, o CEACE, nos dias e horários das reuniões públicas
e tem como objetivo receber frequentadores, seus familiares, amigos e trabalhadores, a fim de esclarecer, orientar, ajudar e
consolar à luz do Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita; seu
caráter é específico e emergencial, buscando, através do diálogo
individual e confidencial, ouvir, com empatia, e orientar aqueles
que o solicitam. Agende sua conversa com o plantonista, caso
ele não possa lhe atender na hora, por já ter pessoas marcadas.
ESCALA DO ATENDIMENTO FRATERNO
DOMINGO
16:00 h.
1º NELSON
2º LUIZA HELENA
3º NEIDE
4º ROSSILDA
5º ANA LÚCIA

3ª FEIRA
15:00 h.
DE PAULA
MARIA JOSÉ
ZELMA

4ª FEIRA
20:00 h.
LUIZA HELENA
NEIDE
ROSSILDA

6ª fEIRA
20:00 h.
AMANDA
ANA LÚCIA
NELSON
RICARDO

MAIS UMA VEZ, OBRIGADO A TODOS
QUE MANTÉM A CONVIVÊNCIA
FRATERNA EM FUNCIONAMENTO
É sempre com muita felicidade que a Diretoria do Centro Espírita Amor, Caridade e
Esperança utiliza espaços como esse para agradecer, de coração, a contribuição dada por
cada um dos frequentadores que pôde colaborar com um quilinho para a manutenção do
trabalho social realizado no primeiro e no terceiro sábado de cada mês por nossa Casa.
As cerca de 40 famílias por nós atendidas se beneficiam dessas doações para levarem a seus lares o alimento que os sustentará até o próximo mês. A cesta básica que lhes
entregamos contém produtos como óleo de soja, macarrão, feijão, arroz, amido de milho,
fubá, entre outros. Ajudamos a aplacar a fome do corpo, mas também oferecemos evangelização dividida por faixa etária, uma sopa quentinha para todos ao final do trabalho, além
de aconselhamento médico, odontológico e psicológico, realizado por profissionais em cada
uma destas áreas. Em nome de todas as famílias atendidas, muito obrigado.

