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CEACE – Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança
Parabéns, Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança (CEACE), por seus 71
anos de fundação. A Casa completou mais um aniversário no dia primeiro de setembro de 2013. A comemoração foi a integração de trabalhadores e frequentadores através do estudo ministrado pelo nosso companheiro Carlos Andrade. Neste dia, contamos também com a presença do nosso coro (foto abaixo).
Agradecemos a todos os frequentadores, como também aos fundadores, que nos
agraciaram com suas vibrações, principalmente em um momento tão sublime como
esse. Através da coragem e da determinação deles, hoje podemos nos consolar, estudar e principalmente colocar em prática os ensinamentos Doutrinários codificados
por Allan Kardec.
Foram os Espíritos superiores encarregados de dirigir o CEACE que escolheram
seu nome. Podemos, desta forma, iniciar a prática de tais ensinamentos por este nome tão sugestivo: na prática do AMOR estaremos em concordância com os ensinamentos de Jesus; com a CARIDADE Kardec já nos dizia que não há salvação fora dela, e na ESPERANÇA, depositaremos a crença de dias melhores com Deus em nossos corações.
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Bezerra de Menezes
Em agosto de 1831 nascia um dos maiores
expoentes do espiritismo: Bezerra de Menezes.
Ainda na infância, teve oportunidade de experimentar tanto a vida abastada quanto a privação. Seu pai, possuidor de vasta fortuna, por
efeito de seu bom coração, comprometeu-a a
favor de parentes e amigos que procuravam-no
para explorar-lhe os sentimentos de caridade.
Animado do firme propósito de orientar-se pelo
caráter íntegro de seu pai, Bezerra de Menezes, com minguada quantia recebida de parentes, partiu para o Rio de Janeiro a fim de seguir
a carreira que sua vocação lhe inspirava: a
Medicina. Doutorou-se em
1856 e no ano seguinte já era
membro titular da Academia
Imperial de Medicina. Foi
eleito Vereador Municipal e
Deputado Geral em várias
oportunidades. Teve participação destacada não só na
política, como em diversos
empreendimentos empresariais.
O contato com a Doutrina Espírita se deu tardiamente, quando recebeu um exemplar da primeira edição traduzida do “Livro dos Espíritos”
pelo Dr. Carlos Travassos. No dia 16 de agosto
de 1886, em um auditório com cerca de duas
mil pessoas da melhor sociedade, Dr. Bezerra
proclamou a sua decidida conversão ao espiritismo. Seus artigos marcaram a época de ouro
da propaganda espírita no Brasil. De 1886 a
1893 escreveu ininterruptamente. Teve papel
de destaque na organização e unificação nos
conturbados primórdios da Federação Espírita
Brasileira, chegando a exercer a sua presidência de 1895 até 1900, quando desencarnou.
Porém, sua maior obra, sem dúvida, se deu no
campo humanitário, onde não poupou nenhum
recurso no auxílio dos pobres e necessitados.
Bezerra de Menezes tinha a função de médico
no mais elevado conceito, por isso, dizia ele:
“um médico não tem o direito de terminar uma
refeição, nem de perguntar se é longe ou perto,
quando um aflito qualquer lhe bate à porta.

O que não acode por estar com visitas, por ter
trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por
ser alta hora da noite, por ser mau o caminho
ou o tempo, por ficar longe ou no morro, o que,
sobretudo, pede um carro a quem não tem com
o que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora
à porta que procure outro, esse não é médico,
é negociante de medicina, que trabalha para
recolher capital e juros dos gastos da formatura”.
E continua nosso venerando médico: “Esse é
um desgraçado, que manda para outro o anjo
da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe
trazia a única espórtula
que podia saciar a sede de
riqueza do seu Espírito, a
única que jamais se perderá nos vai e vens da vida.”
Bezerra viveu sempre em
condição econômica muito
precária levando seus
amigos a formarem, inclusive, uma comissão para
promover eventos beneficentes em favor da
família, após seu desencarne.
Bezerra soube seguir Jesus nos padrões que o
Mestre trouxe para a Terra: o amor ao próximo,
o doar-se incondicionalmente, o saber vivenciar
diariamente o Evangelho, tornando-se uma
página viva do mesmo; o fazer com que o semelhante aprendesse a valorizar o bem e a
caridade, transformando-o, portanto, em seguidor da caridade e do bem.
Por tudo isso, é que ele se tornou elemento
referencial para todos aqueles que desejam ter
um padrão para seguir e muitas vezes veem o
Mestre como uma referencia mais distante. No
Espiritismo, soube dar sua cota de sacrifício e
de dedicação; no bem, construiu bases sólidas,
amparadas na caridade espontânea de seu
espírito; na convivência familiar, soube ser o
companheiro de paz e equilíbrio; no mundo dos
espíritos, soube ser o guia protetor de milhares
de criaturas.
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação XIV
“Morrer é mudar de corpo como os

atores mudam de roupa”
roupa”
Plotino (205(205-270 d.C.)

TRADICIONAL ALMOÇO FRATERNO
DATA – 29 DE SETEMBRO DE 2013
LOCAL
LOCAL – RUA ALVARO RAMOS, 405 – PLAY 1
HORÁRIO – 13 HORAS
ESTE ANO FAREMOS UM SABOROSO COZIDO À BRASILEIRA
COM REFRIGERANTES E SOBREMESA INCLUÍDOS.
TEREMOS TAMBÉM O BAZAR DA PRIMAVERA.
Preços
Preços: ADULTOS – R$ 25,00

CRIANÇAS – R$ 15,00

VENHAM TODOS PARA PASSAR UMA BELA TARDE DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS
FAMÍLIAS E AMIGOS DO C.E.A.C.E.
CONVITES NA LIVRARIA!

Lançamento do livro de Gerson Simões Monteiro – O que a Bíblia não fala sobre
Jesus.
No dia 28 de agosto de 2013 aconteceu o lançamento do novo livro de Gerson Simões
Monteiro na livraria Saraiva da Tijuca.
Talvez muitos ainda não saibam, mas nosso
irmão Gerson Simões Monteiro já foi trabalhador do Amor, Caridade e Esperança por cinco
anos consecutivos, quando houve mudanças
no trabalho mediúnico naquela oportunidade.
Desejamos que o companheiro continue inspirado
e tendo muito sucesso na divulgação de suas
obras espíritas.
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Mudar para evoluir
Reconhecer a necessidade de mudar é o
primeiro passo para esta realização. A
evolução do Espírito é fruto do esforço
próprio, será que estamos nos esforçando
para conseguirmos passar pela porta estreita?
Ou
ainda,
estamos
preparados
para
o
esforço que qualquer
mudança requer?
Abandonar
antigos
hábitos, renovar atitudes
e aperfeiçoar nossos
pensamentos são tarefas
que necessitam disciplina.
Nosso querido médium
Chico Xavier ouviu tal
recomendação de Emmanuel quando o
mentor aparece com o intuito de informa-lo
sobre o longo trabalho da psicografia.
Emmanuel indaga se o médium está disposto
a trabalhar na mediunidade, no que Chico
pergunta se teria condições de iniciar tal
compromisso.

Emmanuel retruca que sim, mas que o
médium para isso deveria respeitar três
pontos básicos para a tarefa:
Chico indaga:
Qual o primeiro ponto?
- Disciplina
- E o segundo?
- Disciplina
- E o terceiro?
- Disciplina
Para Chico Xavier, Ser que já
possuía uma capacidade imensa
de doação de si mesmo ao
próximo,
a
disciplina
era
fundamental para o sucesso da então nova
tarefa.
Para nós, a disciplina, no alcance desta
mudança, será sinônimo de renovação.
Com ela o esforço inicial se transformará no
prazer da conquista final.
E você, está pronto para mudar?
Aline Queiroz

4o. Congresso Espírita Brasileiro
A Federação Espírita Brasileira (FEB) promove de 11 a 13 de abril de 2014, nas cidades de Manaus,
Vitória, João Pessoa e Campo Grande, simultaneamente, o 4º Congresso Espírita Brasileiro.
O evento homenageia os 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo e abordará temas como “Fora
da Caridade não há salvação”, “O Sermão do Monte”, “Jesus, guia e modelo da humanidade”, entre
outros.
A 4ª edição do Congresso está com inscrições abertas e procura intensa. Garanta já a sua participação.
Saiba mais informações no site da FEB: www.febnet.org.br/4congresso/
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