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O TEMPO
O TEMPO : o que é? Começamos mais um ano civil
– 2015... Quantos votos e propostas de novo começo ouvimos em todos os meios de comunicação!
Isto é bom! Mesmo que seja só na superfície e, após
alguns dias, voltamos para nossa rotina ... São votos,
propostas, desejos, que, de uma forma mais ou menos
consciente, fazem parte das nossas decisões de mudança; sentimos algo a nos incomodar e queremos
que seja superado !
Nosso ser aspira pelo melhor, mais puro ... queremos a p e r f e i ç ã o , embora, muitas vezes, sem
saber como alcançá-la ...
Dividimos o tempo em diferentes anos e a cada 12
meses fazemos nova programação, novos objetivos,
recomeçamos as mesmas tarefas com vontade e propósito de fazer melhor...
Pensemos como o PAI é misericordioso e sábio ao
dividir nossa VIDA em pequenos “p e d a ç o s ” –
nossas existências ... cada reencarnação ... para
darmos conta de nossas tarefas: ELE nos espera e
sabe das dificuldades que temos no caminho do BEM !
Frente à Eternidade, nossa existência - 50... 70... 100
anos? ... por mais longa ... é um instante que passa
rápido e que precisamos aproveitar integralmente,
sem angústias, mas com inteira responsabilidade.
É tempo de revermos a Parábola dos Talentos :
quando o SENHOR voltar da grande viagem, cobrará : dá conta de tua administração (Lc., 16:2) e
pedirá o que é justo, aquilo que deixou conosco: a
cada um segundo sua capacidade. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram
confiados.
Quantos talentos temos? Nosso corpo, a oportunidade desta existência, família, amigos, trabalho, a
possibilidade de servir, o tempo de aprender, o sofrimento que nos ensina e educa ...
Estejamos atentos e descobriremos mais, muito mais
talentos... O que nos resta? Gratidão por tudo, conquista dos reais valores como o emprego adequado
dos talentos que recebemos... levar aos que nos
cercam nossa vivência para que, com nosso exemplo
descubram o AMOR que o PAI derrama abundante
sobre todos nós. Lembremos que: somos os construtores de nossa felicidade; nesta existência temos
de vivenciar a Doutrina Espírita que nos esclarece,
conforta e mostra o caminho do evoluir sem cessar!

Nosso aprendizado é constante; busquemos nos conhecer, ter lucidez mental, convicção e perseverança
no Bem.
Na certeza de que depende de nós fazer o bem ...
sempre, vejamos um roteiro que encontrei numa leitura e divido com vocês;
Para nos conhecer, é fundamental:
- EDUCAR O PENSAMENTO
- MODIFICAR O QUERER
- DIRECIONAR A VONTADE, NO CUMPRIMENTO
DO DEVER.
Educar o pensamento: ele é a sede de todos os
nossos atos, concretizados ou não; tudo que fazemos,
aí tem início; é por ele que começaremos nossa educação;
- Temos tantos quereres ligados a existências que
nos prendem a hábitos infelizes;
- Precisamos exercitar nossa vontade e querer firmemente; criar novas formas de agir, novas tendências e desejos no Bem!
Não percamos o tempo que nos é dado pela Providência Divina para ser bem empregado; que no Mundo Espiritual não tenhamos este arrependimento, o
mau uso do tempo. Vamos agradecer ao PAI este
talento e aproveitá-lo na íntegra!
Aprendamos a tirar as pedras do nosso caminho,
grande ou pequenas, sabendo que o PAI nos concede tudo que precisamos para sermos vitoriosos nesta
existência e em outras ... ELE conta conosco para o
trabalho de renovação do nosso Planeta, que começa
pelo nosso mundo interno; é aí que está todo nosso
poder, é aí que podemos tudo mudar ...
FONTES: Nas Pegadas do Mestre – Vinícius =- Ed.
FEB; Conviver e Melhorar – Francisco do Espírito
Santo Neto – Boa Nova Ed.; RIE – maio/2003: Entre
a Obrigação e o Dever – Edgard Diaz de Abreu; O
Livro dos Espíritos – questões citadas no texto e O
Céu e o Inferno – 2ª parte – Allan Kardec.
Joalina Alcantara

Nesta Edição:
Aproxima-se mais uma edição do BAZAR DAS MÃES.
Contamos com vocês!
Maiores informações na
Página 3.
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A palavra convence, mas o exemplo arrasta
Francisco Cândido Xavier
ano de 1927, o Chico, respeitosamente, despediu-se do bondoso padre, que lhe desejou amparo e proteção no novo caminho. (…) Neste mesmo ano, funda em Pedro Leopoldo, junto com
outras pessoas, o Centro Espírita Luiz Gonzaga.

Como resumir em palavras a figura carismática
de Chico Xavier? Muitos já conhecem sua
história, transformada em filme no ano de 2010.
Sua vida serviu de exemplo para muitos, desta
forma, nunca é demais relembrarmos tais
acontecimentos.
Filho do operário João Cândido Xavier e da doméstica Maria João de Deus. Nasceu a 2 de abril
de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. A desencarnação de dona Maria João de Deus, deu-se
quando o Chico tinha apenas 5 anos. Dos nove
filhos, seis foram entregues a padrinhos e amigos.
Chico sofreu muito em companhia de sua madrinha, que era obsidiada. Conta ele, que apanhava
três vezes por dia, com vara de marmelo. O pai
de Chico casou-se novamente; desta feita com
Cidália Batista, de cujo casamento advieram mais
seis filhos.
Por essa ocasião, deu-se o seu retorno à companhia do pai, dos irmãos e de sua segunda mãe
dona Cidália, que tratava a todos com muito carinho.
Sua escolaridade vai até o curso primário, atual
ensino fundamental I. Trabalhou a partir dos oito
anos de idade, de 15h às 2h, numa fábrica de
tecidos. Católico até o ano de 1927, o Padre Sebastião Scarzelli era seu orientador religioso.
Com a obsessão de uma de suas irmãs, a família
teve que recorrer ao casal de espíritas, Sr. José
Hermínio Perácio e Dona Carmem Pena Perácio,
que após algumas reuniões e o esforço da família do Chico, viu-se curada. A partir daí, foi mantido o Culto do Evangelho no Lar, até que naquele

Em 08/08/44, Chico Xavier, através do advogado
Dr. Miguel Timponi, em coautoria com a FEB –
Federação Espírita Brasileira, inicia contestação
à ação declaratória movida pela Sra. Catharina
Vergolino de Campos, viúva do famoso escritor
desencarnado Humberto de Campos, sob a fundamentação de ser necessário concluir se efetivamente a obra psicografada pelo Chico, como
sendo do notável escritor patrício, Humberto,
após sua desencarnação. Ao final desse longo
pleito, através de críticos literários, os mais consagrados, concluiu-se ser autêntica a obra em
questão (ver o assunto completo no livro “A Psicografia ante os Tribunais, de autoria do advogado Dr. Miguel Timponi – Ed. FEB).
Dos quatro empregos que teve, por 32 anos trabalhou na Escola Modelo do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo e Uberaba, nesta
última cidade, a partir de 1959, quando para lá se
transferiu.
Chico sempre se sustentou com seu modesto
salário, não onerando a ninguém. Aposentou-se
como datilógrafo subordinado ao Ministério da
Agricultura. Jamais se locupletou como médium.
Ganhava, dos mais simples aos mais valorizados
presentes, mas, de tudo se desfazia educadamente. Dos quatrocentos e doze livros psicografados, os quais pela lei dos homens lhe pertenciam os direitos autorais, de todos se desfez doando-os a federativas espíritas e a instituições assistenciais beneficentes, num verdadeiro exemplo vivo de cidadania e amor ao próximo.
Segundo a FEB foram editados até janeiro de
2010): 17.881.800 de exemplares dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier: (“Nosso Lar” é o mais editado: 1.782.000).
Esta biografia foi elaborada por Marival Veloso
Matos, Presidente da União Espírita Mineira e
membro da Comissão Central Organizadora do
“Projeto Centenário de Chico Xavier”.
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CAROS COMPANHEIROS DO CEACE,
Este ano faremos, de novo, o BAZAR DAS MÃES, será
realizado na primeira semana de maio - Dias
06/05/15 e 08/05/15 - a partir das 19h no pátio da
nossa Casa.
Contamos com sua colaboração e presença.
A arrecadação é sempre para ajudar nas despesas do
CEACE que não são poucas.
DESDE JÁ AGRADECEMOS!

“Quem

serve aos outros, semeia paz e alegria para si mesmo”
Emmanuel

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, Ilson Barbosa, Amanda Rosenhayme e Joalina Alcantara.
www.ceace.org.br - Contato: mensageiro.fraterno@ceace.org.br
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Por dentro do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança – CEACE
Todos os anos, no quarto sábado de
fevereiro, a Diretoria do Centro Espírita
Amor, Caridade e Esperança – CEACE, se
reúne com os trinta e nove membros do
Conselho Superior da Casa para prestar
contas
fisco-tributárias-trabalhistas
e
patrimoniais do ano findo e do que
ocorreu durante esse período em todas as
atividades desenvolvidas pelo CEACE; e
nesse caso a Casa desenvolve 25
atividades, as quais integram o Quadro de
Atividades, exposto no quadro de avisos,
no andar térreo, para serem aprovadas e discutidas com os conselheiros.
Tudo isto consta de um Relatório Anual da Diretoria da Casa, dividido em duas partes: Parte I –
Relatório de Atividades e Parte II – Relatório Fiscal, os quais se encontram na secretaria do
CEACE a disposição de quem os queira conferir. Além disso, poderá haver preenchimento e
homologação de vagas no Conselho Superior, se houver necessidade, homologação ou não da
indicação dos associados contribuintes para a categoria de associados efetivos, assuntos de
interesse geral, e, a cada três anos eleição e posse de uma nova Diretoria.
E foi o que se passou nesta última Reunião Ordinária do Conselho Superior; pois o triênio
fevereiro 2012 a fevereiro de 2015, se encerrava. Então na Reunião Ordinária do Conselho
Superior (ROCS) do CEACE, em 28 de fevereiro de 2015, relativa ao ano fiscal de 2014, foi eleita
e empossada uma nova Diretoria que será responsável pela administração da Instituição, em
todas as suas facetas, durante o triênio fevereiro de 2015 a fevereiro de 2018. A nova Diretoria
está composta pelos seguintes trabalhadores:
Presidente: Amanda Augusta Sampaio Rosenhayme
1ª Vice- Presidente: Clorian Cardoso e Silva Lino Costa
2ª Vice-Presidente: Márcia Heloísa Tavares Figueredo de Lima
1ª Tesoureira: Maria do Socorro Nassur
2º Tesoureiro: Manoel Lino Costa Filho
Suas atribuições e funções podem ser apreciadas no organograma que está à disposição na
secretária de nossa Casa.
Amanda Rosenhayme

