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CONVOCAÇÃO
“Nós fomos chamados por Jesus para
tornar o mundo melhor. Não foi por
acaso que na hora última a voz do Pastor
Divino chegou até nós”. (*1)
As doces vibrações do Natal ainda são
sentidas por todos nesse começo do novo
ano. Elas são originadas pela maior
proximidade de Jesus ao planeta e
também da Sua equipe de trabalhadores,
refletindo beneficamente, em todos,
sentimentos de fraternidade, bálsamos
revigorantes da saúde da alma e do
corpo e solidariedade que envolve nossos
corações em bênçãos amorosas, em
todos os campos de trabalho do ser
humano.
Um novo ano se inicia. E com ele
novas e importantes oportunidades
renascem no coração e na mente de
todos. Foram feitas as reflexões sobre as
conquistas
realizadas
e novamente
projetos foram programados ou refeitos,
objetivando uma desejada concretização.
São momentos para renovação e
consolidação
do
aprendizado
das
experiências, em especial aquelas mais
difíceis e dolorosas, que são as mais
importantes para realização da reforma
íntima. Bezerra de Menezes nos chama a
atenção de que “O serviço é nosso campo
de iluminação” (*2).
Trabalhar os sentimentos ligados ao
campo da beneficência em nossos
corações, é caminho importante para a
evolução individual, despertando no
íntimo e colocando em movimento o
AMOR em relação ao próximo, ao planeta
e ao Criador de tudo.

A 2ª epístola de Tiago nos fala assim:
“Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu
te mostrarei a minha fé pelas minhas
obras” – cap. II, vv 18. E no versículo 20
do mesmo capítulo conclui que “a fé sem
obras é morta”. O trabalho de ajuda ao
outro (nas palavras de Jesus: ao próximo),
seja qual for, tão repetido nas mensagens
espirituais é muito importante e o
Codificador que nos deu essa dimensão na
máxima: “Fora da caridade não há
salvação”.
Em fevereiro de 2012 teremos, como
em todos os anos, a reunião do Conselho
Superior (CS). Essa reunião é realizada
para que a diretoria exponha ao CS o
resultado de todas as atividades realizadas
na Casa no ano de 2011.
Simultaneamente, ocorre a aprovação
das contas do CEACE (Centro Espírita Amor
Caridade e Esperança) relativas ao ano
anterior, através do Relatório Anual de
todas as atividades. Como acontece
trienalmente, nesse ano de 2012 haverá a
eleição de uma nova diretoria para a
condução dos trabalhos administrativos do
CEACE, por mais três anos. A família
CEACE estará novamente envolvida.
Temos a certeza de que Jesus está no
comando do planeta e estará sempre
conosco. O compromisso pessoal está
registrado nas Suas palavras no Evangelho
de Mateus: “até o final dos tempos”.
Muita paz a todos.
Ricardo Cunha
*1 e *2: Mensagem psicofônica de Bezerra de
Menezes recebida pelo médium Divaldo Pereira
Franco na conferência pública, realizada no Grupo
Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, na noite de
14/07/2011
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AS FILHAS DA TERRA
Do Seu Trono de luzes e de rosas,
A Rainha dos Anjos meiga e pura,
Estende os braços para a desventura,
Que campeia nas sendas espinhosas.

Ela conhece as lágrimas penosas
E recebe a oração da alma insegura,
Inundando de amor e de ternura
As feridas cruéis e dolorosas.

Filhas da Terra, mães, irmãs, esposas,
No turbilhão dos homens e das coisas,
Imitai-A na dor do vosso trilho!...

Não conserveis do mundo o brilho e as palmas
E encontrareis, em vossas próprias almas,
A alegria do reino de Seu Filho!”

Bittencourt Sampaio.
Do livro Mãe, psicografado por Francisco Cândido Xavier.
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II ENCONTRO DE AMORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO
CEACE
Em outubro de 2011 realizamos o II Encontro de Amorização dos Trabalhadores do
CEACE. Este encontro foi sugerido e orientado pela espiritualidade, através de
várias mensagens recebidas. O sentimento de “amorosidade” foi marcante desde
as reuniões iniciais até a realização final. Nas palavras dos participantes foram
momentos de encontros, de trocas, de alegrias, de felicidades, de abraços e de
compromissos. Trazemos aqui uma avaliação recebida pela equipe que coordenou
o trabalho, por acharmos que ela simboliza o sentimento do encontro: “Muito bom
podermos parar um pouco e nos encontrarmos, nos conhecermos, nos
melhorarmos, nos aproximarmos uns dos outros e assim de Jesus. Foi uma tarde
maravilhosa. ...”. No final foram elencadas algumas ideias importantes, refletidas,
trabalhadas, discutidas e propostas para que ficassem presentes nos sentimentos
de todos, como símbolos do nosso compromisso: para trabalhadores e atividades
do CEACE:

Trabalho de grupos:

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Alegria

Flexibilidade

Aprender a
conviver

Tolerância

Saber ouvir

Equilíbrio:
família/trabalho/C
E

Aprender a
suportar-nos
uns aos outros

Acolhimento

Humildade

Aceitar as
diferenças

Amor

Compreensão

Disponibilidade

Foco na pessoa

CompromeDisciplina
timento
Capacidade
de doação

Aí está o conjunto dos sentimentos dos trabalhadores do CEACE. Convocamos
todos a fazerem suas reflexões para sedimentarmos estes conceitos, que são
crísticos, dentro de nós.

Ricardo Cunha
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O CARNAVAL NA VISÃO DOS ESPÍRITOS
BENFEITORES DA HUMANIDADE TERRENA
Para nós, encarnados, o carnaval é uma
festa popular alegre, colorida, musical - ainda que
com ritmos variados e jocosos, às vezes
impertinentes,
dependendo da Região – e
artística.
Não é invenção moderna, sua origem
remonta à Antiguidade: homenagem à deusa Isis e
ao deus Osíris, no antigo Egito; ao deus Dionísio,
na Grécia; ao deus Baco e ao deus Saturno, em
Roma.
No Brasil sua comemoração data do início
da colonização, sendo uma herança do entrudo
português e das mascaradas italianas.
O carnaval é também um período de festas
rígido pelo ano lunar e que foi recuperado pelo
cristianismo. Começava no dia de Reis (Epifania) e
acabava na quarta-feira de cinzas, às vésperas da
Quaresma (tempo de penitência, que vai da quartafeira de cinzas até o domingo de Páscoa). O
período do carnaval era marcado pelo “adeus à
carne” ou “carne nada vale” dando origem ao termo
“carnaval”.
Nossa acanhada visão de mundo e de
existência vêm nessa festa apenas descontração,
divertimento e arte. Porém a Espiritualidade Maior
nos adverte que além da multidão frenética dos
encarnados, por afinidade, junta-se a ela uma
multidão, bem maior, de desencarnados , ainda
muito presos às sensações da matéria, que se
comprazem em explorar as energias vitais dos
foliões encarnados, muitas vezes até a exaustão;
os quais nem percebem tal influência maléfica.
Diz-nos Dr. Bezerra de Menezes, Espírito,
em Entre os dois Mundos, Manoel Philomeno de
Miranda/Divaldo P. Franco, cap. 4 – “Passada a
onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da
festa se apresentarão nos corpos cansados, nas
mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas
e os indivíduos despertarão com imensa
dificuldade para adaptar-se à vida normal, às
convenções éticas...”
O que não vemos, porém, muitas vezes
sentimos nesses dias: uma atmosfera pesada e
asfixiante, a envolver a Terra e a seus habitantes
vitalizadas pelas irradiações mentais dos foliões
encarnados e desencarnados,

nos é revelado pelos Espíritos:
“Em face dos desconcertos emocionais que
os exageros festivos produzem nas criaturas
menos cautelosas, há uma verdadeira infestação
espiritual perturbadora da sociedade terrestre,
quando legiões de Espíritos infelizes, ociosos e
perversos, são atraídos e sincronizam com as
mentes desarvoradas. Nesse período, instalam-se
lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem
multidões, dizimam existências, alucinam valiosos
indivíduos que se vinculavam a formosos projetos
dignificadores.”
(Manoel
Philomeno
de
Miranda/Divaldo P. Franco. Entre os dois
Mundos, cap. 6).
Informa-nos, ainda, Dr. Bezerra de
Menezes, Espírito, em Nas Fronteiras da
Loucura, cap. 6, Manoel Philomeno de
Miranda/Divaldo P. Franco, que o carnaval é uma
festa que ainda traz o “vestígio da barbárie e do
primitivismo
reinantes,
e
que
um
dia
desaparecerão da Terra, quando a alegria pura, a
jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem
as paixões do prazer violento e o homem houver
despertado para a beleza, a arte, sem agressão
nem promiscuidade.”
Mas, como Deus é Pai, é Amor, é Justiça, é
Misericórdia; e como Jesus Lhe prometeu que
nenhuma de suas ovelhas se perderia; abnegados
Benfeitores Espirituais sob a égide de Nosso
Senhor Jesus Cristo e Sua mãe Maria de Nazaré,
Nossa Senhora, acampamentos de socorro são
montados nas cidades que abrigam as folias de
Momo, a fim de auxiliar, recolher, amparar e
consolar foliões imprevidentes e desprevenidos,
assim como aos milhares de pedido de ajuda e
socorro que partem da Terra de corações
amorosos e aflitos, através da oração, em prol de
entes queridos ou de situações ameaçadoras. E,
os templos de oração, as Casas de Jesus na Terra,
nesses dias de folia, auxiliam essas amorosas
falanges do bem, mensageiras do Cristo
Consolador, com seus cultos, suas palestras, suas
preces, suas leituras edificantes, acolhendo,
abrigando, amparando e esclarecendo, quando
possível, esses nossos irmãos de caminhada que
por um momento de prazer perderam o rumo. São
fachos de luz a alumiar o caminho daqueles que,
temporariamente, se encontram perdidos.
Amanda Rosenhayme

