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HOMENAGEM A JOÃO BATISTA
A noite de quarta-feira, dia 27 de junho último,
foi aquela em que a reunião pública do Centro Espírita
Amor, Caridade e Esperança (CEACE) foi dedicada a
homenagear João Batista. Esse habitante das esferas
mais altas é o patrono de todos os trabalhos que são
realizados em nome de Jesus Cristo sob o teto desta
Casa. Ele conta com uma numerosa falange de trabalhadores desencarnados que inspiram os participantes
das tarefas conduzidas no plano físico para o auxílio –
seja material ou espiritual – a todos que nela buscam
conforto.
Abrilhantando ainda mais a noite, o coral do
Centro Espírita Seara Fraterna, no Catete, presenteou
o público com cinco canções, tendo duas delas sido
cantadas antes da prece de abertura dos trabalhos,
enquanto que as outras três foram apresentadas após
a exposição doutrinária. Cento e quarenta e cinco
pessoas estiveram presentes ao evento, ou pelo menos este foi o número de frequentadores que assinaram o livro de registro de presenças. Todas elas participaram do sorteio de obras Espíritas realizado no
encerramento da noite festiva. Os cinco ganhadores
representaram o agradecimento do CEACE pela presença de cada um dos que até lá se dirigiram para
contribuir com suas vibrações positivas para o tributo a
João Batista. Elas levaram para seus lares livros de
conteúdo doutrinário, que, quando lidos, poderão remeter suas mentes de volta àquela noite de amor,
caridade e esperança em dias melhores.
O Mensageiro Fraterno aproveita o ensejo para enviar as melhores vibrações a João Ascenso, o
palestrante previamente escalado para a realização do
estudo. Por problemas de saúde com seu pai, não foi
possível seu comparecimento, que certamente enriqueceria ainda mais a reunião comemorativa. Ainda
assim, o tema do estudo foi mantido, com algumas
reencarnações do benfeitor João Batista tendo sido
abordadas. Elas nos servem como exemplo de como
se dá a evolução do Espírito imortal e a melhoria de
suas ações, tornando-se cada vez mais afinadas com
as determinações do Pai Maior, cujo representante
mais fidedigno é Jesus. Nós, ainda necessitados da
purificação pela reencarnação – ou, como dizia o Mestre, do batismo pelo fogo – temos no Batista um legado mais próximo a ser seguido, pois, nas palavras do
Cristo, ele foi o maior dos nascidos de mulher, mas
inferior ao menor do Reino dos Céus.

Suas jornadas terrenas nas figuras do profeta
Elias, do próprio João Batista, de Jan Huss e de Allan
Kardec foram abordadas, mostrando-se pontos em
comum entre elas, como a preocupação com a manutenção ou retomada de conceitos originais das escrituras que refletiam a Lei Divina. Entre tais conceitos
estão o da existência de um Deus único, o da manutenção da simplicidade material por parte de membros
da Igreja e, por fim, quando da vinda como o Codificador, da busca do sentido original das palavras do Cristo. Caso a Doutrina Espírita acreditasse em coincidências, as quatro vidas em questão conteriam diversos
exemplos delas, como a incompatibilidade com o poder dominante – os reis nos dois primeiros casos e a
Igreja no terceiro. Kardec, mostrando ter assimilado o
aprendizado anterior, preferiu não confrontar ideias
dominantes, apresentando a visão Espírita de forma
pacífica, tentando ao máximo não ferir convicções, a
não ser a dos materialistas ferrenhos, que dominavam
as ciências humanas no século XIX.
Após a prece final, a mesa – composta pela diretoria do CEACE, ofertou rosas a todos os presentes,
tendo arranjos sido especialmente entregues a alguns
daqueles que mais ativamente participaram da história
da Casa, como os ex-presidentes: Maria Aparecida
Carrullo, Hélio Canellas e Ricardo Cunha, além de exdiretores, como Francisco Cartaxo, que aproveitou as
férias profissionais para vir de Salvador prestigiar a
festa. O Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança
agradece de coração a todos aqueles que conosco
estiveram nessa noite e também aos que, mesmo querendo, não puderam se juntar a nós.
Breno Araújo
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Esta coluna descreverá as diversas atividades do CEACE, começando pelo:

ATENDIMENTO FRATERNO
Vivemos em mundo que sempre se vê defrontado com notícias, acontecimentos
e fatos, em sua grande maioria (das notícias) de relatos que evidenciam a nossa
condição ainda, de espíritos no princípio
de sua marcha evolutiva.
Diariamente, somos envolvidos em um
imenso mar de preocupações, dúvidas e
incertezas quanto ao futuro coletivo e
pessoal, o destino de cada um de nós.
Muitas vezes, não conseguimos olhar a
nossa volta e descobrir o que temos e
podemos fazer para conseguirmos superar nossas próprias dificuldades. Somos pressionados em um mundo de correria e competição, de valores e retornos que não trazem, nem a paz e nem a
serenidade, que muitos buscam.
Temos momentos em que não conseguimos a clareza necessária para utilizarmos os instrumentos de que somos dotados, como filhos de um Pai justo e misericordioso, para confrontar as nossas dores, perdas e escolhas. O Espiritismo como doutrina consoladora, nos
apresenta diversos recursos, que aliados ao coração desejoso de paz, de luz
orientadora do caminho virtuoso; ampara, acolhe, aceita e impulsiona a alma
para a sua verdadeira vocação: ser feliz.
O Atendimento Fraterno na Casa Espírita, visa antes de tudo, permitir que liberemos as nossas potencialidades, trazendo a todos a possibilidade de consolo, através da luz da nossa querida doutrina.

“O atendimento fraterno tem como objetivo primacial receber bem e orientar
com segurança todos aqueles que o
buscam. Não se propõe a resolver os
desafios nem as dificuldades, eliminar as
doenças nem os sofrimentos, mas propor aos que o procuram, os meios hábeis
para a sua própria recuperação.”
(Projeto Manoel Philomeno de Miranda)
Nesse encontro entre o trabalhador
espírita e a pessoa que busca o esclarecimento, pouca diferença existe. Vivemos
momentos em nossa existência em que
precisamos nos observar e buscar den

tro de nós mesmos os recursos que levam a nossa plenitude e a uma vida mais
feliz. Podemos hoje ser o que oferece o
apoio, tanto quanto podemos ser aquele
que o busca.
Nesse momento reservado, amparado
pelos elevados mentores do trabalho
(o trabalho é sempre de Jesus), pelos
nossos anjos da guarda e pelo Pai amado; podemos falar sobre tudo o que nos
aflige, tudo o que nos incomoda e acaba
com isso, podendo trazer dúvida, infelicidade e tristeza em nossa vida.
O sigilo é não só uma questão de ordem,
mas de respeito; a aceitação e acolhimento não é apenas uma postura – é ensinamento prático de Jesus; trazer a luz
da doutrina não é apenas recurso do
trabalho, é caminho deixado por Cristo
Jesus, que não recomendou deixar a
candeia coberta e sim elevá-la aos olhos
e corações de todos.
Atendimento Fraterno é serviço que todos nós podemos contar e buscar,
quando nossos corações se encontram
doloridos e necessitados do amor e
acolhimento fraterno.

"Amarás o Senhor teu Deus de todo o
teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito; este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. - Toda a lei e os
profetas se acham contidos nesses dois
mandamentos."
(S. Mateus, cap. XXII, vv. 34 a 40.)
Carlos Alberto Andrade
EXPEDIENTE - Mensageiro Fraterno é um Órgão de
divulgação da Doutrina Espírita produzido pelo Centro
Espírita Amor, Caridade e Esperança – Rua São Manuel, 12 – Botafogo, Rio de Janeiro – Tiragem: 150
exemplares
Presidente: Amanda Rosenhayme – Editor
responsável: Hélio Canellas – Colaboradores desta
edição: Aline Queiroz , Breno Araújo, Carlos Alberto
Andrade e Nelson Torracca – www.ceace.org.br
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação III

“DA MESMA FORMA
QUE NOS DESFAZEMOS
DE UMA ROUPA USAUSADA PARA PEGAR UMA
NOVA, ASSIM A ALMA
SE DESCARTA DE UM
CORPO USADO PARA
SE REVESTIR DE NOVOS
CORPOS."
(BHAGAVAD GITA – 3.000 A.C )

Dia: 15 de Julho de 2012 (terceiro domingo
domingo do mês).
Local:
Local: “Sodalício da Sacra Família”
Família” - Rua Alzira Brandão, 281 - Tijuca.
Horário de Saída do CEACE: 14 horas
INFORMAÇÕES:
Instituição católica com 38 meninas, de 10 a 50 anos, portadoras de deficiência visual.
O que mais necessitam no momento:
• Material de Higiene Pessoal – sabonete, desodorante, colônia, absorvente, etc;
• Alimentos – açúcar, café, leite, margarina, óleo de soja, etc;
• Pilha pequena.
Lanche: Salgadinhos, doces, refrigerantes (gelados).
“Ontem foi a lição, hoje é a oportunidade. Faze o melhor que possas, serve, ama e confia.”
(Emmanuel)

Encerramento do 3° Congresso Espírita Brasileiro
Nesta oportunidade, desejo compartilhar com os
companheiros um fato relacionado ao suicídio que
resultou numa série de ações, desenvolvidas ao longo
de 18 meses, aproximadamente, mas cujo desfecho
superou todas as expectativas, mesmo as inimagináveis.
As regiões de sofrimento onde vivem os suicidas, de
todas as categorias, são inúmeras e vastas nos planos
do Espírito. Brotam de um dia para outro, pois os
excessos da Humanidade tem reduzido o tempo de
reencarnação para um número significativo de pessoas.
Os atentados contra a manutenção da saúde, mental e
psicológica, atingem cifras realmente assustadoras.
A campanha EM DEFESA DA VIDA, conduzida pelos
Espíritas, é ação que ameniza a situação. Mas algo mais
intenso e abrangente, que envolva a sociedade, urge ser
desenvolvido.
Assim, passamos ao nosso relato.
Localizamos em determinado nicho,
em nosso plano, uma comunidade de
suicidas vivendo em situação precária,
em todos os aspectos. Chamava a
nossa atenção que tal reduto de dor
nunca reduzia de tamanho. Ao
contrário, contabilizávamos um número
crescente, dia após dia.
Procurando analisar a problemática por todos os seus
ângulos, verificamos que no local, incrustado em espaço
de difícil acesso, existia uma espécie de “escola” – se
este é o nome que se pode utilizar – cujos integrantes se
especializaram em indução ao suicídio: técnicas,
recursos
e
equipamentos
sofisticados
eram
desenvolvidos para que encarnados cometessem
suicídio.
O suicida era, então, conduzido à instituição e, sob
tortura, a alma sofredora fornecia elementos mentais que
serviam de alimento à manutenção de diferentes
desarmonias que conduzem o homem ao desespero.
Fomos surpreendidos pela existência de tal organização
e estarrecidos diante do fato, de como a alienação,
associada à maldade, pode desestruturar o ser humano.
Após tomar conhecimento dos detalhes, um plano de
trabalho foi definido, depois que um mensageiro de
elevada região veio até nós.
Durante algum tempo pelejamos para sermos
adequadamente preparados, inclusive aprendendo a
liberar vibrações mais sublimadas, a fim de fornecer à
matéria mental sentimentos puros que pudessem erguer
um campo de força energético ao redor do local.
Almas devotas estiveram conosco permanentemente,
instruindo-nos, fortificando-nos e nos revelando a
excelsitude do amor.

Entretanto, era preciso fazer algo mais. Desfazer a
organização não representaria, em princípio, maiores
problemas; o desafio seria convencer os instrutores a
não fazer mais aquele tipo de maldade. Várias tentativas
foram enviadas, neste sentido.
Orientadores esclarecidos da Vida Maior foram
rejeitados e até ridicularizados. Nada conseguíamos com
os dirigentes daquela instituição, voltada para a prática
do suicídio.
Mas, a vitória chegou, gloriosa, no final da tarde de
domingo último, quando, convidados a participar do
encerramento do Congresso, aqueles dirigentes
presenciaram a luminosidade do amor.
Conseguiram, finalmente, ver o significado da vida, a sua
importância e fundamentos.
Foram momentos de grande
emoção que envolveu a todos
nós, quando uma nesga de luz
desceu sobre os encarnados e
desencarnados no exato instante
em que todos, em ambos os
planos da vida, se deram as mãos
e cantaram em prol da paz.
A nesga de luz se alargou,
cresceu, envolveu a todos. A força
do amor jorrou plena e, em sublime explosão, rompeu o
ar, circulou sobre a cabeça de todos, espalhou-se como
poderosa onda para o além do recinto, ganhando a
cidade.
Brasília se nimbou de luz, no ar, no solo, nas águas. À
nossa visão estupefata e maravilhada parecia que uma
nova estrela estava surgindo.
Os seres da Criação, vegetais, animais e hominais, os
elementos inertes, rochas e minerais, as construções
humanas, prédios, edifícios, avenidas, bancos,
repartições públicas e privadas, residências, tudo enfim,
foi banhado por luz pura e cristalina que jorrava do alto.
Célere, a bela luminosidade espalhou do coração da
Pátria para todos os recantos do Brasil, das Américas,
da Europa, África, mais além, no Extremo e Médio
Oriente, atingindo a todos os continentes, países e
cidades.
Alcançou os polos do Planeta, girou, em bailado sublime,
por breves minutos ao redor da Terra e se prolongou
mais além, em direção ao infinito.
Jesus tinha se aproximado do Planeta, em brevíssima
visita de luz, amor e compaixão. Jamais presenciei tanta
beleza e tanta paz!” Com afeto. Yvonne Pereira.
Mensagem recebida por Marta Antunes de Moura, na
Federação Espírita Brasileira no encerramento do 3º
Congresso Espírita Brasileiro.

