Distribuição
Gratuita

Setembro
2012

E-mail:
mensageiro.fraterno
@ceace.org.br

Home Page:
www.ceace.org.br

Consciência Coletiva, de acordo com o sociólogo
francês Émile Durkheim 1, é um conjunto cultural de
ideias morais e normativas, a crença em que o mundo
social existe até certo ponto à parte e externo à vida
psicológica do indivíduo. Ele parte do princípio que o
homem seria apenas um animal selvagem que só se
tornou Humano porque se tornou sociável, ou seja, foi
capaz de aprender hábitos e costumes característicos
de seu grupo social para poder conviver no meio deste.
A este processo de aprendizagem, Durkheim chamou
de "Socialização", a consciência coletiva seria então
formada durante a nossa socialização e seria composto por tudo aquilo que habita nossas mentes e que
serve para nos orientar como devemos ser/sentir e
nos comportar.
Se apartarmos a ideia filosófica pura e simples que
existe um mundo a parte e externo à vida psicológica
do individuo e inserirmos o contexto do pensamento
coletivo como emanações de correntes magnéticas
que trafegam no infinito do universo, podemos inferir
que o consciente coletivo pode interferir de maneira
mais ou menos saudável e mais ou menos não salutar
ao que permeia, por exemplo, a atmosfera terrestre.
Sabemos pela Doutrina dos Espíritos que o pensamento tem forma e age conforme nossa elevação espiritual de maneira benéfica ou não, de acordo com
nossa evolução moral. Em O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPIRITISMO, CAPÍTULO XXVII –
PEDI E OBTEREIS, é imperioso atentarmos no que a
espiritualidade nos informa sobre o pensamento:
“.....Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos, neste
mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da
vontade uma impulsão; ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as
vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do
fluido universal se estendem ao infinito.......”.

Com base nos ensinamentos da codificação e nos
exemplos que a espiritualidade nos traz através de
várias mensagens dos mentores que auxiliam nosso
trabalho diário, precisamos cada vez mais realizar um
trabalho individual, para que nossos pensamentos
vibrem de maneira mais otimista e edificadora com
base nos ensinamentos do Cristo. Diante de tantos
fatos que nos assombram diariamente, nossa reflexão,
como espíritas, deveria ser de constante vigília e
emanando, sempre que possível vibrações de amor e
esperança, não somente para nossos familiares e
amigos, mas para nosso bairro, cidade, estado, país,
continente, mundo e assim sucessivamente.
Observemos que inúmeras vezes somos chamados à
reflexão, com uma frase bastante comum aos espíritas, que nos remete ao seguinte “Ser espírita dentro
da Casa Espírita e fácil, difícil é quando estamos do
lado de fora.....”, portanto, que o nosso consciente
coletivo possa vibrar em sintonia com caridade e com
amor, pois fora dela, não há salvação.
Mauricio Sant’Anna
____________________________

1

Émile Durkheim (Épinal, 15 de abril de 1858 — Paris, 15 de novembro
de 1917) é considerado um dos pais da Sociologia moderna, tendo sido
o fundador da escola francesa, posterior a Marx, que combinava a
pesquisa empírica com a teoria sociológica.
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Esta coluna descreve as diversas atividades do CEACE

Visita Fraterna
O que é a Visita Fraterna:
É o único dos trabalhos do Centro Espírita
Amor, Caridade e Esperança - CEACE em que não
é exigido o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, como pré-requisito. Logo, está sempre aberto
para novos integrantes, mesmo que não sejam espíritas praticantes.
Quais os trabalhos executados:
Principalmente levar amparo aos esquecidos, irmãos e irmãs internos em asilos, casas de
saúde e abrigos para crianças e adolescentes. Confraternizar com eles, realizando a troca de amor
através de uma conversa, um carinho, um pensamento amoroso, uma brincadeira, uma prece, uma
boa energia. Levar ajuda material, tão necessária
aos esquecidos pela sociedade.
Quando e como acontece:
Todo 3º domingo de cada mês
visitamos uma Instituição. O CEACE é
o ponto de encontro de onde partimos
em caravana, contando com a carona
dos chamados “médiuns de transporte”. Nas visitas procuramos levar alegria e compartilhar com os visitados o
delicioso lanche, e sempre contando com a participação musical da nossa equipe.
Terapia da caridade invertida:
Aprendemos através de uma das máximas
da Doutrina Espírita que “Fora da caridade não há
salvação”. Esta é a ideia inicial quando nos dispomos a separar um pequeno tempo no mês, algo em
torno de 5 das 720 horas do mês (0,6%), doando
este precioso tempo em benefício do nosso próximo. Porém, basta uma única visita para entendermos que, o que ocorre na realidade é um processo
inverso, em que somos muito mais beneficiados,
pois ao realizarmos as trocas amorosas através das
conversas, das cantorias, dos desabafos, percebemos a importância que temos na integração com o
nosso próximo, fora do âmbito familiar e íntimo. Ao
percebermos que os nossos problemas são na
maioria das vezes muito pequenos quando comparados às aflições do nosso irmão, muitas vezes,
órfão de pais vivos ou então esquecido por filhos ou
parentes.
A maioridade deste trabalho:
Os trabalhadores mais antigos certamente
reconhecerão o diálogo abaixo, em que ao chegar-

mos numa das instituições visitadas, nosso grupo é
festivamente recebido pelo seu responsável:
“- Boa tarde meus Queridos. Que prazer em recebê-los !
- Boa tarde “sô” Amazonas.
- Cara Companheira, a sua presença com seu
grupo nos alegra e estabelece a ponte entre o nosso mundo interno com o exterior. Somos gratos por
vivenciarmos o Evangelho, dando o apoio espiritual
e material às 1.600 famílias ajudadas por grupos
como o de vocês, na verdadeira fraternidade cristã!“
Para os que não o conheceram, trata-se do
presidente do Centro Espírita Filhos de Deus, na
Colônia de Hansenianos de Curupaiti, Sr. Amazonas Hércules e de Anna Maria Guerra, responsável
juntamente com o Hamilton Guerra,
pela formatação desse trabalho, que até
hoje segue o mesmo modelo de um dos
fundadores do CEACE, Sr. Antônio dos
Santos (Todos já desencarnados e que
continuam a participar deste trabalho no
Plano Espiritual).
No próximo mês de outubro, na
visita que faremos à Curupaiti, em mais
uma “Campanha do Óleo”, estaremos completando
21 anos de trabalho junto a esta Colônia (1981 –
2012), que nos impulsiona no desempenho dessa
atividade necessária ao nosso tempo, combatendo
a timidez de atuarmos individualmente, já que em
equipe, o trabalho nos desembaraça até ao ponto
em que, nos sintamos capazes de realizar individualmente, visitas caridosas a pessoas e locais em
que para estas, um tempinho de alguém que se
importa com o próximo, eleva o ânimo e fortalece a
esperança, um motivo de sair da rotina e de perceber que alguém os ama, ajudando-os a prosseguir
na sua cruzada da atual existência.
Através de mensagens das reuniões mediúnicas, somos informados que além da equipe do
plano material, existe uma equipe do plano espiritual responsável por transportar as energias daqueles
que, impossibilitados de comparecerem pessoalmente às visitas, mentalizam-na, enviando energias
benfazejas aos visitados. Pelo nosso próprio bem o
ideal é participar, porém não podendo, pensemos,
desejemos, oremos por aqueles que serão visitados
pela nossa equipe orientada por Jesus.
Luiz Élson

Mensagem da Paz
Às vezes, cismas, coração amigo,
Como varar a treva, a cilada e o perigo,
Fazendo luz no próprio ser...
Das perguntas que fiz, onde a aflição me
encosta,
Deu-me a vida por única
resposta:
- Esquecer, esquecer...
Perguntei à roseira, aberta em
pétalas e cores,
Como aguentar espinhos, produzindo
flores
Por ofício e dever...
Balançando a folhagem viridente,
A roseira me disse simplesmente.
- Esquecer, esquecer...
Indaguei do diamante burilado
Que lâmina lhe dera a forma de bordado,
Por estrela a esplendor...

E a pedra, recordando lágrima perdida,
Respondeu, como quem louvasse o
Sofrimento... e a vida:
- Esquecer, esquecer...
Inquiri da mulher pela maternidade,
Como criar um filho e dá-lo à
Humanidade,
Amando intensamente, a chorar e a
sofrer...
Comentando o progresso e o mundo,
em novo brilho.
Ela disse, beijando as mãos do próprio filho:
- Esquecer, esquecer...
Desse modo, também, alma fraterna e boa,
Se buscas elevar-te, esquece-te e abençoa,
Não fujas à lição, se queres aprender...
Serve e conquistarás o reino do amor puro,
Ouvindo a voz do Céu, chamando-te ao
futuro:
- Esquecer, esquecer...

Dia: 16 de setembro de 2012 (terceiro domingo do mês).
Local:
Local: “LAR
“LAR DA VOVÓ MARIETA GAIO”
GAIO” Endereço: Rua Dezenove
Dezenove de outubro, 54 - Bonsucesso
Horário de Saída do CEACE: 14 horas
INFORMAÇÕES:
Instituição que abriga 11 vovós.
O que mais necessitam no momento:
• Fraldas Geriátricas descartáveis;
• Material de limpeza;
• Material de higiene pessoal.
Lanche: salgadinhos, doces diet, refrigerantes diet (gelados).
“Ontem foi a lição, hoje é a oportunidade. Faze o melhor que possas, serve, ama e confia.”
(Emmanuel)

VIII ENCONTRO DE CASAIS
Dias: 20/10/12 -14:00 às 21:00 hs e 21 /10/12 - 8:00 às 17:00 hs
Acontecerá no CEACE:

Venham vivenciar momentos de reflexões,
trocas, alegrias, novos amigos e lazer nestes
dois dias.
Uma nova visão do AMOR à luz do
Espiritismo.
Exercitem o AMOR e a HARMONIA em sua
plenitude com as suas presenças neste
evento.

INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO
DE CASAIS:
3a feira: 14h30min às 15h, no CEACE, Sandra
Souza.
4a feira: 19h30min às 20h, Manoel ou
Clorian (96298720, 98716769); Sandra Souza
Ou Sandra Scavone no CEACE.

6a feira: 19h30min às 20h, Manoel & Clorian
(96298720) ou Ricardo Ross, no CEACE.
Domingos: 15:30 às 16h, no CEACE , George
(99630011).
“A união permanente de dois seres reflete
as Leis Divinas, em seu contexto de perfeição
e sabedoria, o que dá a tais uniões sentido
de grandeza e respeitabilidade."
Emmanuel

ALMOÇO FRATERNO - DIA 30/09/2012 - DOMINGO
SERÁ UM CHURRASCO COM VÁRIAS SALADAS PARA AQUELES QUE NÃO COMEM CARNE. REFRIGERANTES E
SOBREMESA INCLUÍDOS. ESTE ANO TEREMOS MÚSICA AO VIVO (VOZ E VIOLÃO)!
LOCAL:
RUA MARQUESA DE SANTOS, 39 – PLAY
LARANJEIRAS
Horário: 13:00h
PREÇO DO CONVITE : R$ 25,00
CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS: R$ 15,00

CONVITES À VENDA EM TODOS OS DIAS DE
PALESTRA OU COM:
• ANA MARGARIDA (LIVRARIA),
• ANGELA – TERÇAS-FEIRAS,
• ROSEANA,
• CLORIAN,
• MONITORES DAS TURMAS DO ESDE.
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