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A EDUCAÇÃO É UM PROCESSO
CONTÍNUO. NÃO PERCA: ECDE
É sempre emocionante qualquer oportunidade de estudar ou ouvir exposições sobre
Allan Kardec e a Codificação Espírita. Felizes
nos encontramos porque o Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança oferece a oportunidade de, com mais esse curso – agora o Estudo Continuado da Doutrina Espírita (ECDE) –
preservar a unidade de princípios da Doutrina.
O ECDE será iniciado em 14 de março, segundo sábado do mês, às 14 horas. Ele se juntará aos cursos regulares e eventuais, que a
Casa já oferece aos iniciantes do Espiritismo e
aos seus trabalhadores, tais como:
• Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE);
• Formação de Evangelizadores;
• Estudo da Mediunidade
• Formação e Atualização de Passistas;
• Formação e Atualização de Expositores;
• Atendimento Fraterno;
O ECDE é destinado àqueles que já terminaram, recentemente ou não, o ESDE e que
pretendem estudar de forma continuada a Doutrina dos Espíritos, comprometendo-se com a
sua divulgação e sentindo o seu pulsar em aprofundamento e ação.
Pretende-se também, com esse evento,
despertar em todos que dele participarem o
estímulo ao estudo, ao debate e, principalmente
nos mais jovens, a imperiosa necessidade da
fraternidade operante em nosso Centro.
O primeiro estudo a ser desenvolvido versará sobre a Introdução de O Livro dos Espíritos,
com o expositor Pedro Vieira, trabalhador do
Centro Espírita Cristófilos, em Botafogo. Dentro
desse contexto, como forma de continuidade,
será possível fazermos o estudo de “Prolegômenos”, “Parte Primeira e/ou Livro I”, do mesmo livro e assim sucessivamente, se de tal forma entenderem os participantes. Inscrevam-se.

Mídia Espírita
O livro escolhido para este mês nos encantou
tanto que nosso singelo espaço na página 2 não
comportou o resumo. Assim, damos a nossa
colunista convidada do mês, Amanda Rosenhayme, mais este espaço e você, leitor, certamente se sentirá curioso para devorar tal obra.

Mais uma vez, o repórter espiritual Philomeno de Miranda, através das mãos do médium e
orador Divaldo Franco, nos traz suas observações e vivências – como estudioso sério e conhecedor profundo dos processos obsessivos
de vários matizes. Surpreende-nos, nos emociona, desperta e estimula nossas consciências
ao estudo mais sério dos postulados Espíritas
para tão afligente e complexa matéria: a obsessão. Mal que vem martirizando e infelicitando,
ontem e hoje, tantos irmãos de jornada, seja por
desconhecimento da imortalidade da alma, da
lei de causa e efeito ou da reencarnação.
Desta feita, ele nos mostra o processo obsessivo vinculado aos transtornos psiquiátricos
na obra intitulada “Transtornos Psiquiátricos
e Obsessivos”, levando-nos a reflexões profundas sobre a importância de nossos pensamentos, sentimentos e ações durante a existência carnal, pois serão eles que nos felicitarão ou
infelicitarão no retorno à pátria espiritual, assim
como, no futuro, na volta à vida corporal.
Em vinte capítulos conhecemos o perseverante e amoroso trabalho de abnegados Espíritos espíritas sob a égide de Jesus, Maria de
Nazaré, Antônio, Mentor espiritual da Clínica Espírito de escol e fiel discípulo de Jesus desde
os primórdios do Cristianismo - e de outros sublimes Mensageiros do Cristo de Deus para
implantar, em uma clínica psiquiátrica, de uma
cidade brasileira, o trabalho de libertação de
consciências através do amor.
(cont. Pág. 2)
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Editorial
“Se andarmos na luz como Ele
está, temos comunhão uns
com os outros…”
(I João, 1:7)

Caríssimos trabalhadores
e frequentadores do Centro
Espírita Amor, Caridade e
Esperança; caríssimos irmãos de ideal espírita! A
atual Diretoria do CEACE
está terminando de cumprir
o triênio 2006-2008 e prepara-se, plena de alegria e esperança, para passar suas
pastas à nova Diretoria, que
será eleita pelo Conselho
Superior, no próximo dia 28
de fevereiro.
Durante este período muito trabalhamos, fazendo o
melhor que nos foi possível,
acertando e errando. Estivemos sempre confiantes e
com o pensamento voltado
para o que seria melhor para
a Casa como um todo. Sempre tivemos muito nítido em
nossas mentes e corações
que servíamos como instrumentos materiais aos reais Diretores da Casa de João Batista - seus mentores
e benfeitores espirituais.
Por isso terminamos esse
mandato com a sensação de
dever cumprido e com a certeza de que demos à causa
Espírita e à Casa o mais puro de nossos sentimentos e
de nossas competências,
cientes e comprometidos
que somos com Nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoemnos se magoamos ou fomos
descorteses com alguém.
Tenham certeza que não foi
por orgulho, mas sim porque ainda somos espíritos
em evolução, necessitados
de indulgência.
Contudo, algumas certezas guardamos nas nossas

lembranças eternas: esse
período foi uma escola para
nossas almas no que tange
às relações intra e interpessoais, pois aprendemos a
ceder, a renunciar, a contornar, a não se melindrar, a
desculpar, a esquecer e, sobretudo, a respeitar e amar
um pouco mais.
Conseguimos formar uma
verdadeira equipe, coesa e
comprometida; um feixe
homogêneo, pois, nas decisões mais difíceis, deixamos de ser um ser individual para sermos um ser coletivo, nos amparando e auxiliando mutuamente, assim
como fomos amparados e
auxiliados por Jesus, João
Batista e sua falange.
Somos eternamente gratos pelas doações, pela ajuda, pelas prontas respostas
aos pedidos de S.O.S - que
não foram poucos - pelos
sorrisos, pelos abraços, pelos olhares, pelo carinho,
pela paciência e compreensão. Muito, muito obrigado a
todos por tudo, e que Jesus
os cubra de bênçãos e paz.
A Diretoria
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Mídia Espírita
(continuação capa) Amanda Rosenhayme
(...) Conjugado aos modernos métodos e terapias na área da medicina
psiquiátrica, o amor traz bem inestimável aos atendidos por tal terapia.
Foram quarenta anos de planejamento, estudo e preparação de
médiuns esclarecedores, psicofônicos e passistas conscientes e comprometidos com tal labor nos dois
planos da vida. Desfilam por esse
cenário nomes conhecidos nossos
como Jacques Verner, o casal Antonelli e os irmãos Bertollini (fundadores da clínica quando encarnados), Maria Modesto, Dr. Ignácio
Ferreira (convidado a implantar e
dirigir o trabalho), Eurípides Barsanufo, Dr. Bezerra de Menezes e,
como aprendiz da medicina espiritual
no tratamento dos transtornos psiquiátricos e obsessivos, o psiquiatra
brasileiro Dr. Juliano Moreira.
Com a inauguração dos trabalhos
de desobsessão da Clínica Esperança, o orbe terráqueo vincula-se espiritualmente ao Sanatório Esperança,
edificado por Eurípides Barsanufo e
dirigido pelo Dr. Ignácio Ferreira,
onde muitos dos irmãos obsessores,
libertados das suas vítimas através
de primorosos diálogos evangélicodoutrinários, são acolhidos fraternalmente a fim de serem tratados,
balsamizados e de encetarem seus
primeiros passos rumo ao progresso.
A riqueza de ensinamentos nessa
obra transita pelos temas como genoma humano, lei de hereditariedade, neurônios, sinapses, clonagem,
esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer,
depressão, autismo, alcoolismo, etc.
Eles são analisados sob a ótica da
lei de causa e efeito e da reencarnação. Paralelamente, equipes de Espíritos iluminados, uma delas coordenada por José Pititinga, têm se
comunicado periodicamente nos
Centros Espíritas brasileiros alertando-nos contra os sorrateiros ataques
das sombras, que introduzem, através de tarefeiros invigilantes, excentricidades, modismos, terapias alternativas e onda de curas, na tentativa
de afastar-nos da pureza doutrinária.
Aproveitam-se de nosso orgulho e
vaidade para tal propósito.
Sem dúvida a finalidade dessa
obra é iluminar consciências e ampliar o discernimento de todo e qualquer tarefeiro espírita. Que a leitura
lhes seja proveitosa!
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“INVESTIMENTO” MACIÇO EM
EDUCAÇÃO PARA ESTE ANO
Roseana Marques

“Procuremos alicerçar a fé
na bondade, para que a nossa
fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta.
É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante.
Todos necessitamos esperar no Infinito
Amor, todavia, será justo aprender “como”; todos devemos ser bons, contudo é indispensável saber “para quê”.
Eis a razão pela qual se nos
impõe o estudo em todos os
lances da vida, porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno
bem, realmente demanda discernir”.
(Emmanuel, Palavras de Vida
Eterna, Francisco Cândido Xavier)

A espiritualidade superior
nos conclama, a todo instante,
ao estudo e ao trabalho no
bem. Apesar do esforço individual e boa vontade de todos
os trabalhadores, a gama de
livros editados acerca do fenômeno mediúnico é significativa, com informações novas e
complexas acerca dos mecanismos da mente, argamassa
do fenômeno mediúnico, impondo ao trabalhador do atendimento fraterno espiritual um conhecimento mais
aprofundado acerca do pensar
e sentir, com vistas ao auxílio
eficaz a si próprio, e aos espíritos sofredores.
Atenta a esta necessidade,
a Diretoria do CEACE implementa, a partir de março de
2009, o projeto “Estudo Dirigido da Mediunidade”, cuja

participação será restrita aos
trabalhadores das reuniões
mediúnicas.
O projeto consiste no estudo de 4 (quatro) obras espíritas por ano voltadas para a
atividade mediúnica, as quais
deverão ser lidas, individualmente, por todos os participantes, uma a cada bimestre,
e apresentadas na forma de
seminário ao final de cada
bimestre por um expositor espírita convidado. Este sempre
buscará fazer uma ponte com
os ensinamentos correspondentes em “O Livro dos Médiuns”. Em seguida, haverá
um debate.

c) 3º. bimestre – agosto / setembro
livro – Mecanismos da Mediunidade – André Luiz (Fran-

Veja a seguir, os livros e
expositores escolhidos para o
ano de 2009, além das datas
de fechamento de cada bimestre. O estudo ocorrerá nas
dependências do CEACE, no
horário de 15:30 às 18:00:

Participemos do Estudo!
Conforme nos ensina o Espírito Joanna de Angelis: “quanto
maior o discernimento da
consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades
do intercâmbio mediúnico.”
(Momentos de Consciência
– Divaldo Pereira Franco)..Acrescentemos a nossa
contribuição, através do trabalho de atendimento fraterno
espiritual, para a higienização e regeneração do nosso
querido Planeta Terra.

a) 1º. bimestre – março / abril
livro – DESOBSESSÃO –
André Luiz (Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira)

Expositor – Ricardo Cunha
data do fechamento –
25/04/2009
b) 2º. bimestre – maio / junho
livro – Conversando com os
Espíritos Na Reunião Mediúnica – Therezinha Oliveira
expositor – Juciema Sá Roriz
data do fechamento –
27/06/2009

cisco Cândido Xavier e Waldo
Vieira)

expositor – Álvaro Crispino
data do fechamento –
26/09/2009
d) 4º. bimestre – outubro /
novembro
livro – Nos Bastidores da
Obsessão – Manoel Philomeno de Miranda (Divaldo P.
Franco)

expositor – Pedro Vieira
data do fechamento –
28/11/2009

.
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Amor, Caridade e Esperança na era virtual
O mês de Julho de 2000 representa um
marco para nós do Centro Espírita Amor,
Caridade e Esperança (CEACE), pois assinala o início de nossas atividades na Internet
através
do
endereço
http://www.ceace.org.br. Graças ao árduo
trabalho de Lara Gama e Marcelo Carrullo,
hoje dispomos desta facilidade, aumentando nossa capacidade de comunicação e de
divulgação da Doutrina Espírita.
Este trabalho, um dos pioneiros entre
as Casas Espíritas do Rio de Janeiro, além
de mostrar as atividades que realizamos,
funciona como um canal de aproximação
entre aquelas pessoas que não conhecem a
Doutrina e/ou o CEACE, e, através do link
“Fale Conosco”, disponível na página virtual,
têm a oportunidade de um primeiro contato. Muitos de nossos atuais freqüentadores chegaram ao CEACE dessa forma.
Além de pedidos de informações ou dúvidas, recebemos inúmeras mensagens com
solicitação de auxílio e conforto espiritual
e também enviamos aos e-mails cadastrados em nosso sítio informações de interesse do Movimento Espírita em nosso estado.
No ano de 2008 recebemos 546 mensagens através do formulário “Fale Conosco”
ou diretamente através do endereço eletrônico atendimento.ceace@ceace.org.br.
Todas elas foram devidamente respondidas. Tal número já apresenta a triagem
daquelas mensagens consideradas indesejadas (“spams”) e nosso sítio fonte de consulta para pessoas vivendo em diversos
países, tais quais Albânia, Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Canadá,
Colômbia, Coréia do Sul, Dinamarca, Egito,
Espanha, França, Itália, Hungria, Japão,
Lituânia, Noruega, Peru, Polônia, Portugal e
Suíça.

Nossas páginas mais visitadas são a que
fala de nossas atividades, a página com o
texto de Gerson Simões Monteiro sobre
Chico Xavier e os quadros de palestras do
mês atual e subsequente. Além dessas informações, existem links para o Mensageiro Fraterno, para a data e local da Visita
Fraterna, para o Calendário Anual de Atividades e para o programa de estudos do
ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita.
Atualmente a Internet oferece uma
gama enorme de recursos que permitem
uma maior interação com os usuários. Todavia entendemos nossa página como um
meio para realização de nossos objetivos e
não como atividade fim ou substitutivo para o Centro Espírita, pois, por maiores e
mais atraentes que sejam estes recursos,
eles jamais conseguirão se equivaler ou
substituir os recursos espirituais que uma
Casa Espírita bem orientada dispõe.
O trabalho que os voluntários responsáveis pela administração da página do
CEACE na Internet realizam, faz-se no
intervalo de outras atividades profissionais e de lazer. Entretanto, é atividade
feita com muito carinho e respeito aos
nossos irmãos que nos buscam. Existe a
consciência sobre a necessidade de muito
progredir nessa área de atuação e por isso
nos colocamos a disposição através do próprio endereço atendimento.ceace@ceace.org.br para receber suas críticas, sugestão ou eventual colaboração.
Para você, leitor amigo, que não conseguir garantir um dos 150 exemplares por
nós impressos todos os meses, o jornal
também está disponível no site. É só clicar
no link Mensageiro Fraterno e ler nossas
informações em sua telinha.

