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C E N T R O E S P Í R I TA F R A N C I S C O

DE

ASSIS

VIVEMOS COMO ALICE?
J. V.

A virada do ano sempre nos suscita à
reflexão sobre nossas realizações no ano
que passou. Questionamos se os objetivos
planejados foram alcançados, para então
projetar novos planos para o futuro. O
réveillon é um momento para renovar as
energias, representando um novo
recomeço, com entusiasmo e esperança de
um ano novo mais próspero.
Planejamos a aquisição de novos bens:
comprar um apartamento, um lap top,
celular, tablet etc..., ou uma viagem. Outras
vezes, almejamos uma conquista intelectual:
concluir o ensino médio, passar no vestibular
ou Enem, concluir uma faculdade, pósgraduação. Pensamos em nossa ascensão
profissional e financeira: passar num
concurso, abrir ou ampliar um
empreendimento, conseguir um emprego,
uma promoção, ou até mesmo trabalhar
numa empresa que nos valorize mais. E não
faltam planos para o lado afetivo: casar, ter
filhos, constituir uma família.
Todos esses objetivos são legítimos,
desde que façamos com honestidade, e
devemos sempre nos empenhar em alcançálos.
Isto me remete à obra literária “Alice
no País das Maravilhas”, autoria do inglês
Lewis Carroll. Alguns podem afirmar que esta
fábula é apenas para crianças, mas podemos
tirar várias lições para nós adultos.

Alice está perdida. Ela se encontra num
país desconhecido. Mas num dado momento
ela cai em si e traça um plano. Ele tem duas
fases: 1ª ela precisa voltar ao seu tamanho
normal; 2ª encontrar o lindo e delicioso jardim.
Apesar de excelente, ela não tem a menor
ideia de como realizá-lo.
Ela tem oportunidade de crescer e
consciência de que alcançou metade de seu
plano, mas algo lhe desvirtua e resolve ficar
pequena novamente. Ela esquece seu plano
e vive como diz a música: “Deixa a vida me
levar...”.
Outro momento ela está num bosque,
quando encontra um gato e lhe faz a seguinte
pergunta:
“Você poderia me dizer, por favor, qual
o caminho para sair daqui?”
“Depende muito de onde você quer
chegar”, disse o Gato.
“Não me importa muito onde...” foi
dizendo Alice.
“Nesse caso não faz diferença por qual
caminho você vá”, disse o Gato.
Vivemos como Alice? Será que somos
persistentes para conseguir alcançar
nossos objetivos? Será que a cada pedra
no caminho que nos faz tropeçar e cair nos
desvirtua dos planos traçados por nós
mesmos? Será que apenas nos
preocupamos com o que fazer, sem se
Continua na pág.02
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importar em como fazer? Será que queremos
chegar a algum lugar?
Jesus de Nazaré nos ensina: “... não se
preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer? ’ou‘
Que vamos beber? ’ ou ‘Que vamos vestir? ‘...
Busquem, em primeiro lugar o Reino de Deus
e toda sua justiça, e todas essas coisas lhe
serão acrescentadas.”. Mateus cap. 6 vv 31 e
33.
Observem que ele não recomenda que
esqueçamos as coisas materiais, mas que a

coloquemos no seu devido lugar. Devemos dar
preferência às questões do espírito, ou seja, a
conquista das virtudes: a humildade, o
altruísmo, a indulgência, benevolência, perdão
e o amor para com o próximo.
Este deve ser o nosso plano principal,
pois, como Alice, somos viajantes em terra
desconhecida, e retornaremos um dia a nossa
terra Natal, que é a Pátria Espiritual, e só
levaremos daqui o que estiver em nosso
coração.

O ENTREVISTADO DO MÊS
Saudações, amigos leitores! Nossa
entrevistada deste mês é Lucimar Santiago.
Ela é Coordenadora do Setor Mediúnico do
CEFA. Vamos lá?
Boletim – Agradecemos a disponibilidade
em conceder esta entrevista. Quais são os
objetivos do Setor Mediúnico?
Lucimar- O Setor Mediúnico tem por
objetivo assistir aos irmãos, encarnados e/ou
desencarnados, em suas necessidades de
cunho espiritual, moral e até físico. É
importante ressaltar que não somente irmãos
espíritas procuram os setores de assistência
espiritual, assim aqueles que os atendem
buscam consolá-los com base no Evangelho
de Jesus sem julgamentos e pré-condições.
Boletim – Quais são as atividades
desenvolvidas pelo Setor?
Lucimar – O setor é divido em três (03)
subsetores: o Atendimento Espiritual (AE), as
Mediúnicas e o Passe. O Atendimento Espiritual
compreende as atividades de orientação
fraterna, que ocorrem diariamente, e os
estudos em grupo do evangelho, que ocorrem
todas as terças e quintas. A semelhança da
Orientação Fraterna também o Passe ocorre
todos os dias da semana.

Boletim – Quais são os objetivos
específicos do Atendimento Espiritual (AE), das
Mediúnicas e do Passe?
Lucimar – O AE tem por principal objetivo,
assistir, com base no evangelho, aqueles que
buscam auxílio espiritual para alívio de suas
dores. A Orientação Fraterna, mais
especificamente, é a primeira etapa do AE e é
basicamente uma conversa reservada com o
orientador, onde o assistido tem a oportunidade
de expor as questões que o afligem. A partir
daí, ele é direcionado a um Grupo de Estudo
do Evangelho, e após 5 semanas passa por
uma reentrevista. Já o Passe é a doação de
energias benéficas aos encarnados, sendo
também um complemento ao AE. Lembrando
que para melhor efeito, os passes devem ser
tomados após o estudo do evangelho. Por fim,
as Mediúnicas auxiliam de forma direta aos
irmãos desencarnados. Sendo este um trabalho
fechado aos grupos que compõem cada reunião
mediúnica.
Boletim – Para aqueles que possuem a
mediunidade ostensiva e desejam desenvolvêla. O que eles devem fazer?
Lucimar – O desenvolvimento da
mediunidade deve ser feito de maneira
Continua na pág.03
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responsável e segura. Para atender a essas
necessidades o CEFA dispõe do curso EPM –
Estudo e Prática da Mediunidade, antigo GEM
– Grupo de Estudo Mediúnico. É um curso que
ocorre em 2 anos: o primeiro de estudos
teóricos e o segundo mais direcionado para a
prática nas salas mediúnicas.
Boletim – Por que é imprescindível ao
médium o estudo do Espiritismo para sua
prática mediúnica?
Lucimar – Todos nós, sendo espíritas ou
não, temos algum tipo de mediunidade, contudo,
se professamos o ideal espírita, devemos seguir
os ensinamentos de Kardec, que deixa claro em
vários momentos da codificação a importância
do estudo para os espíritas, sobretudo para
aqueles que são médiuns, é isso que nos traz a fé
raciocinada. Tem uma frase dele em “O Livro dos
Médiuns” que gosto muito, “no estudo de uma
ciência nada é inútil”, então imagine aqueles
trabalhadores das mediúnicas que lidam com o
fenômeno da comunicação direta com o mundo
espiritual e que querem conhecer palidamente as
nuances desse trabalho: estão perdendo uma
grande oportunidade de tornarem-se
trabalhadores mais efetivos do Pai Celestial.

Boletim – Tivemos no início de mês de
dezembro um seminário sobre mediunidade
com Liszt Rangel. Qual é a sua avaliação desta
atividade?
Lucimar – Acredito que esse foi um
momento impar para o setor de mediunidade
do CEFA, pois embasado no Projeto Manoel
Philomeno de Miranda, o palestrante abordou/
compartilhou pontos importantes sobre as
atividades desenvolvidas nas mediúnicas. A
busca é de qualidade, por isso o que queríamos
principalmente era despertar nos presentes a
vontade de aprofundamento nos temas
abordados.
Boletim – Suas considerações finais!
Lucimar – Agradeço a oportunidade de
compartilhar com os leitores do Boletim as
nuances deste setor tão vasto e diverso, que
nos traz a dádiva do aprendizado constante.
Aos trabalhadores, que sem eles, não seria
possível o pronto atendimento àqueles irmãos
que nos procuram com suas dores morais,
espirituais e até mesmo físicas. Como palavras
finais, desejo a todos um ano repleto de
bênçãos e paz.
Lucimar Santiago

OUTRAS ATIVIDADES DO CEFA
Retorno às aulas do ESDEe EADE
Dias 18 (sábado) e 20 (segunda) de janeiro

Evento Artístico com o Grupo AME

***

Data: 1o de fevereiro

Retorno às aulas da Evangelização Infantil
25 (sábado) de janeiro
***
Reunião com os trabalhadores da
Ação Social
Dia 26 (domingo) de janeiro, às 08h,
no CEFA
***
Retorno do Programa da Terceira Idade
Dia 09 (2o domingo) de fevereiro

e o Teatro RISO de DEUS
Horário: 18h
Local: CEFA
Ingressos: R$ 10,00 (crianças até 10
anos, R$ 5,00)
Realização: CIJ e Coordenação de Artes da
FEEC
Promoção: FEEC
Local de vendas: CEFA e FEEC
Obs.: Em prol da EMECE (Mocidades Espíritas
do Ceará)
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CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__
Rua Senador Catunda, 117,
Tel. 3221-6163 Fortaleza-Ce
DIRETORIA

08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira

Presidente
Maria Joseane Azevedo Teixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete

Segunda-feira
18h00min
19h30min
19h00min

Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares
Cunha
Secretário Geral
Jamille Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__
Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago
__
Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização InfantoJuvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESDE/EADE
PASSE

18h00min
19h00min
19h00
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO de OBRAS ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE
PASSE

Sexta-feira

Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos

Eventos
Vago

Quarta-feira

Domingo

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA/ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANG. INFANTIL e
MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!
PALESTRAS PÚBLICAS DE JANEIRO/2014

Dia 01, quarta-feira, DEBATE: PERGUNTAS E RESPOSTA (Eudo);
Dia 03, sexta-feira, DIFERENTES ORDENS DOS ESPÍRITOS (Guilherme);
Dia 08, quarta-feira, A TERCEIRA REVELAÇÃO (Wagner);
Dia 10, sexta-feira, A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA (Carlinhos);
Dia 15, quarta-feira, O TRÍPLICE ASPECTO DO ESPIRITISMO (Edson Pinheiro);
Dia 17, sexta-feira, A MORAL ESPÍRITA (Adálio);
Dia 22, quarta-feira, OS TRÊS REINOS (César);
Dia 24, sexta-feira, AS DORES DA ALMA E DO CORPO FÍSICO; CAUSAS E
FINALIDADES (Andrade);
Dia 29, quarta-feira, SEMPRE JESUS (Augusto Fernandes);
Dia 31, sexta-feira, CÉU, INFERNO E PURGATÓRIO (Pádua).
ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE JANEIRO
1863 - 25/JAN — Em Nova Iorque, EUA, Andrew Jackson Davis
funda o Liceu Espiritista e inicia o Movimento Jovem.
1883 - 21/JAN — Em Paris, França, desencarna Amélie Gabrielle
Boudet, viúva de Allan Kardec, nascida em Thiais, França,
em 23/11/1795.
1883 - 21/JAN — No Rio de Janeiro, é fundada, pelo fotógrafo
Augusto Elias da Silva, a revista REFORMADOR, que no segundo
ano passou a ser o órgão oficial da FEB.
1968 - 13/JAN — Na capital de São Paulo, é realizada a
primeira concentração de médicos espíritas para fundar a
Associação de Médicos Espíritas.
1971 - 11/JAN — Desencarna em desastre o médium Zé
Arigó, nascido em Congonha do Campo-MG, em 18/10/1918.

Responsável pela elaboração deste Boletim: Luís Cunha, tel. 3224-7016/8742-4369, e-mail: luiscunhace@yahoo.com.br
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SOBRE A SAUDADE

DE
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Marilya Natalense

Doces momentos vividos ao lado de
certas pessoas eternizam-se em nós e

nosso pesar. Acreditamos estarem longe,
pensamos serem, agora, apenas lembrança,

visitam nossos pensamentos como
lembranças perfumadas pelo aroma da

passado. No entanto, estão perto e sofrem
conosco. Continuam a compartilhar o nosso

saudade. Perfume às vezes tão forte que
pode até atordoar.

presente. Vivem!
Sentir saudade é natural. Porém, é

O som das gargalhadas nascidas na
brincadeira infantil, o olhar terno e afetuoso,

preciso que tenhamos cuidado para não
perder-se na escuridão da tristeza. A

a bela paisagem do refúgio preferido, uma
fotografia amarelada, uma flor, uma canção,

saudade, a luz da compreensão do que é a
vida, de nós mesmos e de nossas

o silêncio da voz, a ausência do toque ou o
lugar vazio a mesa. São muitos os atalhos
que nos levam a recordação dos que

necessidades, não será ferida aberta e
inflamada.

amamos. Sim, amamos! É o amor quem
perfuma de saudade essas recordações. Mas,
é ele também o laço que nos une por todo o
sempre.
A certeza da eternidade como
característica do ser espiritual que somos é
refrigério para os que sofrem a ausência de
seus amados. A morte não desfaz uniões
construídas nos moldes do amor. Somos
bem mais do que essa veste carnal que se
decompõem e se transforma.
Quantas vezes nos entregamos a
prantos sofridos, inebriados pelo aroma de
uma saudade que fere, e fomos consolados
por esses que julgamos ser o motivo do

Quando a saudade desses que
retornaram a morada espiritual um pouco
antes visitar-te não te atormentes! Buscaos cerrando os olhos do corpo e abrindo
bem os do espírito. Silencia o barulho que
vem de fora e ouça o que vibra na tua
consciência. Sente o abraço, o beijo, o afago
com o teu coração. Usa o amor como
veículo, como canal, e perceba que a
distância, o tempo e o espaço são relativos.
Transforma a tua saudade dolorida em
saudade esperançosa e cheia de fé.
Transforma o “adeus” em “até breve”. Sinta
saudade, mas não faça dela cruz para ti e
para quem tanto estimas. Serena o coração
na certeza de que jamais estamos sozinhos,
os que nos amam, e amamos, estão sempre
por perto.

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%
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Saudações, amigos leitores!
Nossa entrevistada deste mês é Márcia
Catunda. Ela é Coordenadora do Setor de
Evangelização Infanto-Juvenil do CEFA.
Vamos lá?
Boletim – Agradecemos a disponibilidade
em conceder esta entrevista. Quais são os
objetivos do Setor de Evangelização Infanto-

Márcia – Nossos evangelizandos são
filhos de trabalhadores ou frequentadores do
CEFA. Temos semanalmente uma média de
100 participantes na Evangelização.
Boletim – Ainda dá tempo para se
inscrever na evangelização? O que fazer?
Márcia – Não temos período destinado à

Juvenil?

inscrição na Evangelização, pois acreditamos
que o momento exato é aquele que você

Márcia- Nós que agradecemos a
oportunidade de divulgação do nosso

ouve o chamado. Então basta ir ao CEFA,
sábado ás 15h e procurar a coordenação que

trabalho. A Evangelização Infanto-Juvenil tem
como objetivo promover a integração do

você se integrará a nossa família.

Evangelizando, consigo mesmo, com o
próximo e com Deus, oferecendo-lhe a
oportunidade de se perceber como ser
integral a caminho da evolução neste planeta.
Boletim – Quais são as atividades
desenvolvidas pelo Setor?

Boletim – Qual é a importância da
presença dos pais na reunião destinada a eles?
Márcia – Sabemos que a família é a base
para o equilíbrio do Ser, e quando a família se
une para estudar os ensinamentos do Cristo
essa vivência se torna mais fácil. Se toda
família participa da evangelização todos

Márcia – No decorrer do ano a
Evangelização promove algumas atividades,
pois acreditamos que a melhor forma de

recebem do plano espiritual as bênçãos
necessárias para a PAZ no Lar.

aprendizagem é adquirida pela prática: Grupo
Musical Filhos de Assis - Ensaios todos os

ter contato com o evangelho de Jesus?

Sábados ás 14h, sob a orientação de Clara
Luz e Mônica Petralanda; Todo quinto
domingo, nosso grupo de música se
apresenta na Hora da Prece; Grupo de Pais
(Equilíbrio e Harmonia na família); Encontrão
de Pais (com temas relacionados à família);
Seminário da Juventude (com participação
de Juventudes espiritas defendendo temas
atuais sempre levando em conta os
ensinamentos da Doutrina Espirita); Festival
do Sorvete (com o objetivo de arrecadar
alimentos que são distribuídos a famílias
carentes no Natal); Natal Solidário (Visita a
Instituições de assistências a crianças,
adolescentes ou idosos) Neste Natal
visitamos a Instituição Peter Pan.
Boletim – Quem são as crianças e
adolescentes que frequentam as reuniões?

Boletim – Por que devemos desde cedo
Márcia - Por que Evangelizando a criança
não precisaremos punir os homens, nos diz o
Evangelho que desde o berço devemos cortar
os primeiros sinais de atitudes do pequeno
ser que sejam contrárias aos ensinamentos
do Cristo, pois o espírito que habita aquele
corpinho tem uma longa vivência no passado.
Boletim – Suas considerações finais!
Márcia – Gostaria de fazer uma pergunta
aos Pais ou Responsáveis: Quando seu filho
está doente você o obriga a tomar um
remédio de gosto ruim por saber necessário
a sua saúde. Então, porque esperar que ele
cresça para ter contato com os ensinamentos
do Cristo? Lembrem-se que um dia te será
feita essa pergunta: PAI QUE FIZESTE DO
FILHO QUE TE CONFIEI?

Obrigada pela oportunidade!
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“O que é Espiritismo”
A recomendação é de Kardec. Quem quiser iniciar seus estudos em Espiritismo
deve começar por este livro. Ele contém as noções elementares dos princípios
fundamentais da Doutrina Espírita, além de ser um livro curto, de rápida leitura.
Possui três capítulos: o 1º trata dos diálogos entre Kardec e pessoas da sua época
que eram contrárias ao Espiritismo. O diálogo com o contraditório nos permite
fortalecer a fé raciocinada. O 2º é um breve resumo de “O Livro dos Médiuns” e 3º
de “O Livro dos Espíritos”, abordando a natureza dos espíritos, a mediunidade e
suas dificuldades, a pluralidade dos mundos habitados, as penas e recompensas do
homem após a morte, além das consequências morais do Espiritismo para o homem.
Transcrevemos abaixo a sucinta resposta que Kardec deu à pergunta que é
título desta obra. “O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação
e uma doutrina filosófica. Como ciência prática ele consiste nas relações que se
estabelecem entre nós e os espíritos: como filosofia, compreende todas as
consequências morais que dimanam destas mesmas relações.”
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na Livraria do CEFA a preço de custo.
Aproveitem!
J. V.
Lançamento do livro “Berços Vazios”, de Luiz Gonzaga Pinheiro, no CEFA,
às 19H de 07/02/2014
Um grave e complicado caso de obsessão é o que encontraremos retratado nessa obra.
Espíritos altamente comprometidos com a prática do aborto delituoso sentem agora os
reflexos de suas atitudes, num passado repleto de crimes hediondos praticados contra seres
sem a menor chance de defesa.
Reencarnados como pai, mãe e filha, os aborteiros em existência pregressa atravessam
nessa encarnação imensas dificuldades.
Trabalhadores na seara espírita nem por isso estão isentos da perseguição efetuada por
todos aqueles prejudicados no passado e que não conseguiram, ainda, perdoar o crime de que
foram vítimas.
Luiz Gonzaga Pinheiro (Autor)

Seminário na Federação Espírita do Estado do Ceará - FEEC
Rua Princesa Isabel, nº 255, Centro, Fortaleza-CE
Tema: Tramas da Fascinação e a Ciência do Espírito
Coordenador: Liszt Rangel
Dias: 15 e 16 de fevereiro (sábado e domingo)
horários: sábado - 14:00 h. às 18:00 h.; domingo - 08:30 h. às 12:30 h.
Investimento: R$ 10,00
Informações: (85) 3212-1092 / (85) 3212-4268
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CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__
Rua Senador Catunda, 117,
Tel. 3221-6163 Fortaleza-Ce
DIRETORIA

08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira

Presidente
Maria Joseane Azevedo Teixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete

Segunda-feira
18h00min
19h30min
19h00min

Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares
Cunha
Secretário Geral
Jamille Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__
Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESDE/EADE
PASSE

18h00min
19h00min
19h00
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO de OBRAS ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE
PASSE

Sexta-feira

Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA/ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANG. INFANTIL e
MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!
PALESTRAS PÚBLICAS DE FEVEREIRO/2014
Dia 05, quarta-feira, TRANSTORNOS MENTAIS E OBSESSÃO (Wagner);
Dia 07, sexta-feira, LANÇAMENTO DO LIVRO “BERÇO VAZIOS”, de Luiz Gonzaga
Pinheiro;
Dia 12, quarta-feira, AS BEM-AVENTURANÇAS (Pedro);
Dia 14, sexta-feira, O AMOR ABRANGENTE (Tereza)
Dia 19, quarta-feira, REENCARNAÇÃO: JESUS CONFIRMA (Osman)
Dia 21, sexta-feira, O COMPROMISSO (Alcides);
Dia 26, quarta-feira, DESIGUALDADES SOCIAIS: O Espiritismo Esclarece (Pádua);
Dia 28, sexta-feira, A SITUAÇÃO DO ESPÍRITO APÓS O DESENCARNE (Ercília).

__
Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização InfantoJuvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

Quarta-feira

Domingo

ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE FEVEREIRO
1822 - 20 FEV — Em Salvador, Bahia, desencarna a abadesa heroína
Joana Angélica, nas lutas pela Independência do Brasil, ao defender o
Convento da Lapa; nascida em Salvador-BA, em 11/12/1761. Esta foi
a última encarnação conhecida de Joanna de Ângelis, Guia Espiritual
de Divaldo Franco.
1827 - 17 FEV — Em Brugg, Suiça, desencarna o famoso educador
João Henrique Pestalozzi, que revolucionou o método de ensino e teve
como aluno e discípulo Allan Kardec; nascido em Zurique, Suiça, em
12/01/1746.
1891 - 18 FEV — No Rio de Janeiro, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
funda o Grupo Espírita Regeneração.
1925 - 15 FEV — Em Matão, São Paulo, é lançada por Cairbar
Schutel a “Revista Internacional de Espiritismo”.
1947 - 16 FEV — Na colônia de Pirapitingui, São Paulo, desencarna
Jesus Conçalves, trabalhador espírita com grande atividade junto aos
hansenianos; nascido em Borebi, São Paulo, em 12 de junho de 1902.

Responsável pela elaboração deste Boletim: Luís Cunha, tel. 3224-7016/8742-4369, e-mail: luiscunhace@yahoo.com.br
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ALLAN KARDEC - 145 ANOS DE SEU DESENCARNE
Em 31 de março de 1869, há 145
anos, portanto, Hippolyte Léon Denizard
Rivail, mais conhecido como ALLAN
KARDEC, retornava a sua Pátria Espiritual,
após cumprir a excelente missão de
codificador da Doutrina Espírita, que tanto
benefício trouxe, e continua trazendo, a
toda a humanidade.

Dedicou-se -- a partir de 1855 e até seu
desencarne -- aos estudos dos fenômenos de
intervenção dos espíritos, chegando à
codificação da Doutrina Espírita, com o
lançamento das seguintes obras:

Allan Kardec foi um intelectual e
pesquisador de renome, nascido na cidade
de Lyon, na França, em 03 de outubro de
1804, que fez seus estudos iniciais na Suiça,
em Yverdon, sob a orientação do Professor
Pestalozzi.

- O Evangelho Seg. o Espiritismo (1864);

Tornando-se um homem de vasta
cultura, escreveu várias obras que foram
adotadas pela Universidade da França.
Fundou o Instituto Técnico, em Paris,
baseado nos métodos de Pestalozzi.

- O Livro dos Espíritos (1857);
- O Livro dos Médiuns (1861);

- O Céu e o Inferno (1865);
- A Gênese (1868).
Allan Kardec foi, sem dúvida, o grande
mensageiro que trouxe importantes
esclarecimentos à humanidade, especialmente
pela codificação da Dourtina Consoladora, que
nos dá a certeza de que Deus é absolutamente
justo, cabendo a cada ser humano, usando o
seu livre-arbítrio, fazer a sua parte, objetivando
alcançar a perfeição, através das múltiplas
existências pelas quais deverá passar.
L.C.

08 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Bem-aventurada a mulher que, ao lado
do homem, exercita a própria insubstituível
responsabilidade na família, na sociedade,
na história e no universo inteiro.
Bem-aventurada a mulher que põe a
inteligência, a sensibilidade e a cultura a seu
serviço, objetivando melhorar as relações
humanas.

Bem-aventurada a mulher que se
empenha em promover um mundo mais justo
e mais humano.
Bem-aventurada a mulher que, dia após
dia, com pequenos gestos, com palavras e
atenções que nascem do coração, traça
sendas de esperança para a humanidade.
(Autor desconhecido)

02
QUEM É VOCÊ?

J. V.

A comédia “Tratamento de Choque”, filme

propõem que para conseguirmos ser melhores

de 2003 com Adam Sandler e Jack Nicholson

e resistir ao mal é necessário o conhecimento

possui um cena que abre uma discussão sobre

de si mesmo. Mas Kardec insiste: “Qual o meio

a resposta ao título deste artigo. Dave Buznik

de consegui-lo?”. Segue abaixo alguns trechos

(Sandler) é sentenciado a fazer uma terapia

da resposta.

de raiva após passar por uma confusão entre

“... Aquele que, todas as noites, evocasse

uma aeromoça e um policial durante um voo.

todas as ações que praticara durante o dia e

Para isso, ele procura o Dr. Buddy Rydell

inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que

(Nicholson) que o convida a participar de uma

houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo

terapia de grupo. Após ter ouvido os dilemas

de guarda que o esclarecessem, grande força

de alguns de seus colegas chegou a sua vez

adquiriria para se aperfeiçoar...”, e continua:

de se apresentar. O Dr. Rydell pergunta:

“O conhecimento de si mesmo é, portanto, a

“Então, Dave, nos fale de você. Quem é

chave do progresso individual.”1
Podemos analisar por outro ponto de

você?”
“Eu sou um assistente executivo de uma
grande empresa de produtos para animais.”,

vista, através da questão de nº 76 de “Livro
dos Espíritos”, que segue abaixo:
“Que definição se pode dar dos Espíritos?”

responde Dave.
“Dave, não quero que nos diga o que

“... os Espíritos são seres inteligentes da

você faz, quero que diga quem é você?”,

criação. Povoam o Universo, fora do mundo

retruca o Doutor.

material.”2, respondem os Espíritos.

“Ah! Eu sou um bom rapaz. Eu gosto de

Também somos Espíritos, com a diferença

jogar tênis de vez em quando...”, disse Dave.

que estamos temporariamente revestidos

“Não quero saber dos seus robbies, Dave.

deste corpo físico, e retornaremos ao mundo

Simplifique, diga quem é você?”, indaga

espiritual quando ocorrer a sua morte, pois o

novamente o Doutor. Depois de alguma

espírito é imortal e se liberta carregando

resistência em responder, ele continua.

consigo a sua individualidade, consciência,

“Eu sou um cara gentil, calmo, um
pouquinho indeciso de vez em quando...”
O Dr. Novamente o interrompe, dizendo:

inteligência e moral, trazendo da Terra apenas
o bem e o mal feitos aos outros e a si mesmo.
Não vamos nos transformar em pessoas

sua

melhores só pelo fato da morte corporal.

personalidade. Eu quero saber quem é você?”.

Seremos os mesmos, com as mesmas

Dave se descontrola e não consegue responder

angústias, desejos e caráter. Portanto,

à pergunta.

tratemos de seguir os conselhos dos espíritos

“Dave,

está

descrevendo

Recorro à questão de nº 919 de “O Livro

para aproveitar ao máximo a dádiva da vida

dos Espíritos”, que não só explica como dá

encarnada, buscando nossa transformação

um fim útil em saber quem somos. Os espíritos

moral, através da prática da caridade e do amor
ao próximo.

Atenção! No período de 02/04 a 04/06/14, às quartas-feiras, haverá, no CEFA, o
CURSO DE FORMAÇÃO E RECICLAGEM PARA PASSISTA
Requisito básico: ESDE I concluído ou em andamento – Horário: 19h30min às 21h
Inscrições na Livraria do CEFA – 1kg de alimento não perecível

03
O LIVRO DO MÊS
O Livro dos Espíritos

Dando continuidade a recomendação de Kardec, “O Livro dos Espíritos” deve ser a segunda
obra lida por aqueles que desejam se inteirar e compreender os princípios da Doutrina Espírita.
Encontra-se nele toda a base filosófica que foi ditada pelos Espíritos superiores, através de
vários médiuns. Possui mais de 1.000 perguntas que foram respondidas por eles. Ao lê-lo você
saberá responder as seguintes questões: quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Se
tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver terá a convicção destas respostas que transformará todos
os seus valores acerca da vida terrena.
Transcrevemos abaixo a explicação que os Espíritos deram para cepa que foi impressa no
cabeçalho do livro e que se encontra acima para apreciação: “...é o emblema do trabalho do
Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o
corpo e o espírito. O corpo é a cepa; o espírito é o licor; a alma ou espírito ligado à matéria é o
bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho e tu sabes que só mediante o trabalho
do corpo o Espírito adquire conhecimentos.”
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na Livraria do CEFA ao preço de R$ 5,00.
Aproveitem!

J. V.

ALMOÇO BENEFICENTE CEFA
Data: 30/03/2014 (domingo) - Horário: a partir das 12h30 min.
Local: Centro Espírita Francisco de Assis
Cardápio: panqueca de frango + saladas variadas + arroz
Investimento: R$ 10,00
Obs.: Os refrigerantes e sobremesas não inclusos
Os ingressos serão vendidos na livraria do CEFA
BAZAR: peças novas
Coordenação de Ação Social

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%

04
HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__
Rua Senador Catunda, 117,
Tel. 3221-6163 Fortaleza-Ce
DIRETORIA

Quarta-feira

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira

Presidente
Maria Joseane Azevedo Teixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete

Segunda-feira
18h00min
19h30min
19h00min

Secretário Geral
Jamille Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__
Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO de OBRAS ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE
PASSE

Sexta-feira

Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos
Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares
Cunha

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESDE/EADE
PASSE

18h00min
19h00min
19h00
19h30min
20h30min

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA/ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANG. INFANTIL e
MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!
PALESTRAS PÚBLICAS DE MARÇO/2014

Dia 05, quarta-feira, CARNAVAL E CINZAS NA VISÃO ESPÍRITA (Wagner);
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara

Dia 12, quarta-feira, FELICIDADE E INFELICIDADE RELATIVAS (Sandra);
Dia 14, sexta-feira, AUTOAMOR E EVOLUÇÃO (Carlinhos);
Dia 19, quarta-feira, COMO ALCANÇAR A VIDA ETERNA (Osman);
Dia 21, sexta-feira, LEI DE CAUSA E EFEITO (Andrade);

Suplente
Vago

Dia 26, quarta-feira, UNIÕES AFETIVAS (Pádua);
__

Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização InfantoJuvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

Dia 07, sexta-feira, JUSTIÇA DA REENCARNAÇÃO (Edson Pinheiro);

Dia 28, sexta-feira, JESUS, KARDEC E VOCÊ (Michel);
Dia 30, domingo,VOCÊ E A PAZ (Délio Pinheiro).
ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE MARÇO

1869 - 31 MAR — Desencarna Hippolyte Léon Denizard
Rivail (Allan Kardec), codificador da Doutrina Espírita.
1893 - 16 MAR — No Rio, desencarna José Olímpio Teles
de Menezes, fundador do primeiro Centro Espírita no Brasil, o
“Grupo Familiar do Espiritismo, em 1865, e o primeiro jornal
espírita no Brasil, “O Eco d’Além Túmulo”, em 1869, em
Salvador-BA, onde nasceu em 26 de julho de 1825.
1979 - 09 MAR — Desencarna o jornalista e escritor espírita
José Herculano Pires, nascido em Avará-SP em 25 de
setembro de 1914.

A nossa felicidade será naturalmente proporcional em
relação à felicidade que fizermos para os outros. Allan Kardec

Responsável pela elaboração deste Boletim: Luís Cunha, tel. 3224-7016/8742-4369, e-mail: luiscunhace@yahoo.com.br
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TERCEIRA LEI DE NEWTON ESPIRITUAL

J. V.

De forma tradicional define-se a terceira lei

Resumimos abaixo os artigos 16º e 17º: três

de Newton: “A toda ação corresponde uma reação
igual e de sentido oposto.” De maneira prática ela

são as condições necessárias para apagar os traços
de uma falta e suas consequências: arrependimento,

pode ser explicada assim: ao jogar uma bola de
futebol contra uma parede temos que a bola aplica

expiação e reparação. O arrependimento é a
consciência da falta cometida e o desejo sincero em

uma força à parede que reage aplicando outra força
à bola. Assim, a bola voltará para aquele que a

não mais errar e reparar seus equívocos. A expiação
consiste nos sofrimentos morais e físicos que são

arremessou, com a mesma intensidade de seu
lançamento.

consequências dos atos que prejudicou a si próprio
ou a outrem, pois todo o mal praticado retornará a

Esta lei está presente a todo instante de
nosso cotidiano, nos atos mais simples até os

quem o gerou. A reparação, finalmente, consiste em
fazer o bem àqueles a que se havia feito o mal.

mais sofisticados. Ficar de pé, andar, correr, pular
são consequências desta lei. O movimento de

Kardec nos esclarece no artigo 13º que a
expiação pode ser suavizada ou até mesmo anulada

carros, ônibus, caminhões, aviões e até foguetes
espaciais também derivam da mesma causa. As

pela prática do bem.
Para que a justiça de Deus seja satisfeita e

órbitas de astros, planetas e satélites são
produzidas pelas forças de atração da matéria que

exercida em toda sua plenitude, de acordo com os
termos colocados acima, temos que necessariamente

estão de acordo com a 3ª lei de Newton.
As relações entre os seres inteligentes do

admitir a anterioridade e imortalidade da alma à vida
corporal como também a pluralidade das existências

Universo, que são os Espíritos, criados por Deus,
estejam encarnados ou desencarnados, se dão

para que todas as faltas possam passar pelas três
condições: arrependimento, expiação e reparação.

de forma semelhante à 3ª lei de Newton. Kardec
em “O Céu e o Inferno” escreve um capítulo que

De maneira diversa da 3ª lei de Newton, fica claro
que não cabe ao ofendido, magoado ou prejudicado

se chama “Código Penal da Vida Futura”. Em seu
artigo 8º ele afirma: “Sendo infinita a justiça de

fazer justiça com as próprias mãos, pois apenas criaria
um ciclo vicioso sem fim. Cabe apenas o perdão

Deus, o bem e o mal são rigorosamente
considerados, não havendo uma só ação, um só

sincero, se libertando do ódio e da vingança,
infelizmente, sentimentos ainda comuns nos espíritos

pensamento mau que não tenha consequências
fatais, como não há uma única ação meritória, um

que povoam a Terra. Apenas o Criador tem o direito e o
poder de restabelecer a justiça no tempo e lugar devidos.

só bom movimento da alma que se perca...”.
No artigo 12º ele sanciona: “... a única lei

As leis material e espiritual que foram
brevemente elucidadas acima mostram a suprema

geral é que toda falta terá punição, e terá
recompensa todo ato meritório, segundo o seu

inteligência e sabedoria do Criador, que mantém o
equilíbrio e a harmonia do Universo e entre os seres

valor.”.

que vivem nele.

02
O ENTREVISTADO DO MÊS
Saudações amigos leitores! Nossa entrevistada
deste mês é Edvânia Santos. Ela é coordenadora do
Setor de Passe do CEFA. Vamos lá?

lo como complemento do tratamento nas reuniões de
AE semanalmente, e nas mediúnicas quando se fizer
necessário.

Boletim - Agradecemos a disponibilidade em
conceder esta entrevista. Quais são os objetivos do

Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam.
Não tomes o lugar do verdadeiramente necessitado,

Setor de Passe?
Edvânia - Levar ajuda necessária a todos os

tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais
estejam feridos. (Emmanuel, Segue-me, p. 134)

nossos irmãos que procuram o CEFA para o socorro
de suas dores quer sejam no corpo físico, quer sejam

Boletim - Qualquer pessoa pode ser passista?
Quais são os requisitos básicos para se tornar um?

espiritual, utilizando o passe como lenitivo, sempre
associado à tarefa de esclarecimento e orientação.

Edvânia -Todas as pessoas que gozem de

Boletim - Quais são as atividades desenvolvidas
pelo Setor?

saúde física, moral, mental e espiritual podem, em
princípio, aplicar o passe. Todas possuem fluidos, em

Edvânia - a) Aplicação de passe todos os dias
da semana aqui no CEFA, de segunda a sexta-feira

várias gradações, que podem ser mobilizados pelo
amor na direção do semelhante que sofre. Mas para

às 18h50min no SOS e às 20h30min após o
encerramento das atividades. Aos sábados na

efetivamente nos qualificarmos como bons servidores
do passe, conforme recomenda André Luiz na obra

Evangelização infantil e também no horário do ESDE.
Aos domingos para as atividades dos idosos e

“Missionários da Luz”, precisamos ter vontade de
servir, disciplina, amor, paciência, fé, caridade, estudo

também após a hora da prece; b)Temos reuniões
mensais no primeiro domingo de cada mês para todos

constante das obras básicas e também das obras
específicas do passe e conhecimento das técnicas,

os trabalhadores do passe; e c) Um curso de formação
e reciclagem de passistas por ano.

e abstenção de vícios.

Boletim - Poderia nos explicar em poucas
palavras, o que é o passe?
Edvânia - Segundo Kardec, o passe, é a
transferência de fluidos de perispírito para perispírito
(A Gênese - Cap. XIV - Item 31). Outros conceitos:
“É uma transfusão de energias psíquicas...”
(Emmanuel - O Consolador - questão 99); “Não é
unicamente transfusão de energias anímicas. É o
equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os
tratamentos”. (André Luiz - Opinião Espírita - cap. 55).
Boletim - Todo aquele que frequenta o CEFA, ao
participar de uma reunião deve necessariamente
tomar o passe? Sob que condições devemos ser
beneficiados pelo passe?
Edvânia - O passe deve ser tomando somente
quando se está necessitado. Recomendamos tomá-

Boletim - Qual a importância da água
fluidificada? Assim como o passe devemos sempre
tomá-la?
Edvânia - A água fluidificada é utilizada como um
complemento do tratamento do passe. Recomendase tomar sempre após o recebimento do passe.
Boletim - Suas considerações finais!
Edvânia - Agradeço a oportunidade e quero
convidar a todos aqueles que querem servir na seara
do Cristo como trabalhadores do passe, fazerem suas
inscrições para o curso que o CEFA está oferecendo
de formação e reciclagem de passistas, iniciando
agora dia 02 de abril com término previsto para o dia
04 de junho, inclusive com oficina de práticas.
Muita Paz a todos!

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%

03
O LIVRO DO MÊS
O Evangelho Segundo o Espiritismo
Neste mês de abril comemora-se 150 anos da publicação de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. Este
livro é o tema de um Congresso promovido pela FEB que acontece também neste mês em quatro capitais
brasileiras: Campo Grande, João Pessoa, Manaus e Vitória. Ele nos mostra que independente das controvérsias
da vida de Jesus de Nazaré, o seu maior legado para a humanidade são os ensinos morais. De maneira
elegante e inteligente, Kardec seleciona as passagens contidas na Bíblia, na sua maioria, retiradas do novo
testamento, que contém os ensinos de Jesus. Eles são analisados pela perspectiva do Espiritismo, seja
através das considerações feitas por Kardec ou pelas instruções dos Espíritos.
Transcrevemos abaixo parte do prefácio do livro, onde O Espírito de Verdade esclarece o verdadeiro
caráter do Espiritismo: “... são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu
verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos.... As grandes vozes
do Céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos,
a vós homens, para o divino concerto... fazei uníssonas vossas vozes, e que,... elas se estendam e repercutam
de um extremo a outro do Universo.”
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na Livraria do CEFA a R$ 5,00. Aproveitem!

Livraria Itinerante Chico Xavier/Centro Cultural Jader de Carvalho
Registramos o recebimento de um e-mail da Livraria Itinerante Chico Xavier/Centro Cultural Jader de Carvalho,
parabenizando a equipe do Boletim do CEFA por sua elaboração.
Ressaltamos que nos sentimos muito honrados e gratos pelo reconhecimento desse nosso pequeno trabalho
por parte dessas conceituadas entidades.
Aproveitamos para informar abaixo as principais atividades da Livraria Itinerante Chico Xavier/Centro Cultural
Jader de Carvalho, em prol da divulgação da Doutrina Espírita:
Diariamente, a partir das 17:00 hs, na av. Beira-Mar, na praia do Náutico, apresentação de palestras,
vídeos educativos, estudos do Evangelho e de obras da codificação, bem como atendimento fraterno a quem
necessitar, além do passe e água fluidificada.
Às quartas-feiras, das 19 às 20h, no tradicional Clube Náutico, na segunda torre, estudo do Evangelho
Segundo o Espiritismo.
Diariamente, em torno de 50 pessoas procuram alívio, esclarecimento, consolo, paz e/ou orientação para
encontrarem a Jesus dentro de si mesmas, através das ferramentas que a Doutrina Espírita disponibiliza,
independentemente de seus credos religiosos.
Telefones para contato: (85) 9151.4734, (85) 8876.9385 e (85) 9249.2525

V SEMUDE - V Seminário para Trabalhador Espírita
150 anos de "O Evangelho Segundo o Espiritismo"
O EVANGELHO E O TRABALHADOR ESPÍRITA - “Seguir e Servir” - 13/04/14, 14h às 18:30h
R. Cônego de Castro, nº 920, Parangaba - (Centro Espírita Lar dos Humildes)
Realização: FEEC/UDE 3 e UDE 8 - Investimento: Leite em pó
Inscrições: Falar com Joseane
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HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__
Rua Senador Catunda, 117, Tel. 32216163 Fortaleza-Ce

Quarta-feira

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

DIRETORIA

Segunda-feira
Presidente
Maria Joseane AzevedoTeixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete
Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos Santos
Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares Cunha
Secretário Geral
Jamile Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__

Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago

18h00min
19h00min
19h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PASSE
ESDE/EADE

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA
ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira
18h00min
19h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO DE OBRAS
ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE (Assistência Espiritual)
PASSE

Sexta-feira
18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL e MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!
PALESTRAS PÚBLICAS DE ABRIL/2014

Dia 02, quarta-feira, CHICO XAVIER, O APÓSTOLO DE JESUS (Guilherme);
Dia 04, sexta-feira, RESSURREIÇÃO E REENCARNAÇÃO (Edson Pinheiro);
Dia 09, quarta-feira, AS OBRAS BÁSICAS DO ESPIRITISMO (César Carneiro);
Dia 11, sexta-feira, A PAZ (Audálio);
Dia 16, quarta-feira, A CONCEPÇÃO ESPÍRITA DA PÁSCOA (Pádua);
Dia 18, sexta-feira, O LIVRO LUZ (Alcides);
Dia 23, quarta-feira, A PSICOLOGIA DA GRATIDÃO (Ângela Linhares);
Dia 25, sexta-feira, A INFLUÊNCIA ESPIRITUAL EM NOSSAS VIDAS (Andrade);
Dia 30, quarta-feira, O OBJETIVO DA ENCARNAÇÃO (Rejane).

__

ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE ABRIL
Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo Teixeira
Evangelização Infanto-Juvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

1695 - 17 ABR - Na cidade do México, desencarna a Sóror
Joana Inês de la Cruz, teóloga e poetisa mexicana. Nascida
em São Miguel Nepantla, México, em 12/11/1651, teria sido
uma das encarnações de Joanna de Ângelis, Guia Espiritual de
Divaldo Franco.
1857 - 18 ABR - Em Paris, na França, Allan Kardec lança a
primeira edição de “O Livro dos Espíritos”.
1889 - 21 ABR - É fundado no Rio de Janeiro o Centro
Espírita do Brasil, sendo o seu primeiro presidente Adolfo Bezerra
de Menezes, que instalou a primeira Escola de Médiuns, junto
com Augusto Elias da Silva.
1910 - 02 ABR - Nasce em São Leopoldo-MG, Francisco
Cândido Xavier, nosso grande médium que partiu para o Plano
Maior em 30 de junho de 2002.

Responsável pela elaboração deste Boletim: Luís Cunha, tel. 3224-7016/8742-4369, e-mail: luiscunhace@yahoo.com.br
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MATERNIDADE: UMA LIÇÃO DE AMOR
Marilya Natalense

Como terreno fértil, a mulher transforma-se

possibilidades, estabelecer-se à ausência da

em abrigo para o ser espiritual que se faz semente

contribuição na formação do corpo físico desse que

a germinar para nova empreitada na busca pelo

chamará de filho ou filha.

progresso. Enquanto o pequeno corpo se forma e

Contudo, apesar das diferentes formas que se

o espírito liga-se a ele, experimentam mãe e filho,

apresente, a maternidade será sempre inigualável

a possibilidade da formação de um vínculo que

oportunidade de aprendizado do amor sublime.

ultrapassa barreiras incontáveis e inimagináveis.

Como mãe a mulher recebe não só a

Cada gestação conta uma história de acordo

responsabilidade de amparar e acolher outro ser,

com as necessidades particulares de cada um e

mas, sobretudo, a dádiva de sentir e compreender

obedecendo às leis divinas. Desse modo, levando

esse amor ensinado por Jesus.

em consideração as nossas diferenças e os

Aceitá-la com convicção e gratidão é

motivos arraigados a essa experiência, ao mesmo

oportunizar-se e experimentar a relação de

tempo em que poderá ser aceita como bênção

fraternidade que deverá ser comum a todos nós

honrosa, poderá também ser recebida como tarefa

independentes dos parentescos. Assim, melhor do

difícil, e sendo mal compreendida é provável que

que dizer que a mulher “deu a luz”, no momento

não seja bem aproveitada.

derradeiro da gravidez, é entender que através dela

Diante de numerosas possibilidades a
maternidade pode ser, por exemplo, um caso antigo

pode-se ascender mais uma luz no próprio caminho
de sublimação, desde o seu primeiro instante.

que se renova aparando arestas ou fortalecendo

Por fim, nesse mês em que celebramos as

laços num prazeroso reencontro. Para algumas

mães, seguem, junto com essas linhas reflexivas,

mulheres pode configurar-se como um episódio de

felicitações em forma de boas vibrações a todas vós

perdão. Para outras, poderá protagonizar resgates.

que ontem ou hoje, de muitos ou um só, gerando-

Podendo ser ainda um relato de esperança, fé,

os ou não, foram agraciadas com essa bela lição

coragem, renúncias ou, nesse vasto contexto de

de amor.

As mães estão sempre prontas a se sacrificarem em busca da
felicidade dos filhos, sem objetivar qualquer retorno em forma de
recompensa, pois são parceiras de Deus na Obra da Criação.
O CEFA deseja a todas elas muita paz e felicidade, não somente no
seu dia, mas em todos os momentos de suas vidas.

02
O ENTREVISTADO DO MÊS

Saudações amigos leitores! Nosso
entrevistado deste mês é Francisco Eudo
Rodrigues dos Santos. Ele é o Tesoureiro do
CEFA. Vamos lá?
Boletim – Agradecemos a disponibilidade
em conceder esta entrevista. Quais são os
objetivos da Tesouraria?
Eudo – Manter todos os pagamentos
atualizados e 2 – Suprir as necessidades da
casa (dentro do possível e limite)
Boletim – Quais são as fontes de receitas
do CEFA?
Eudo – Colaboração dos sócios; 2 –
Doações; 3 – Sua nota vale dinheiro; 4 – Vendas
da livraria e 5 - Eventos
Boletim – Qual foi a sua avaliação, do
ponto de vista financeiro, do almoço
beneficente do CEFA que ocorreu no último dia
30 de março?

Eudo – Manter os compromissos
assumidos pela casa com os fornecedores:
água, luz, telefone, etc.
Boletim – O que os sócios devem fazer
para ter acesso aos balancetes financeiros da
Instituição?
Eudo – Os balancetes são fixados no
flanelógrafo ou 2 – Solicitar à Tesouraria.
Boletim – Quem quiser fazer qualquer tipo
de doação para o CEFA (roupas, mantimentos,
donativos ou dinheiro em espécie) sendo sócio
ou não, o que deve fazer?
Eudo- Procurar a Instituição. Telefone:
3221-6163. Desde que valha a pena as
doações.
Boletim – Suas considerações finais!

Eudo – Positiva. Ajuda a manter a casa nos
serviços
estruturais
e
em
outros
empreendimentos.

Eudo – Com relação ao item anterior,
salientamos que certas doações nem sempre
são bem-vindas, como: roupas – sem condições
de uso; mantimentos – prazo de validade
vencido e outras “doações” como latas vazias,
revistas ou livros usados que acarretam se fazer
uma triagem e acomodação na casa.

Boletim – Qual é a importância para a
Tesouraria dos sócios pagarem em dia as suas
mensalidades?

Obs: A Tesouraria está aberta ao diálogo, à
crítica e sugestões.
Por Francisco Eudo

ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO DE DIVALDO PEREIRA FRANCO
Divaldo Franco nasceu em Feira de Santana-BA, em 05 de maio de 1927.
Ainda na infância iniciou suas comunicações com os Espíritos.
Na juventude perdeu seus dois irmãos mais velhos e esse fato muito o abalou, deixando-o
enfermo.
Levado a vários especialistas não havia solução para seu caso.
Foi, então, que D. Ana Ribeiro Borges aparece em sua vida e o conduz à Doutrina Espírita.
No anbiente espírita desapareceram seus problemas de saúde e ele passou a se dedicar
ao estudo do Espiritismo.
Com o estudo do Espiritismo foi aprimorando suas faculdades mediúnicas.
Como orador, começou a fazer palestras em 1947, difundindo a Doutrina Espírita.
Hoje apresenta uma histórica e recordista trajetória de orador no Brasil e no exterior.

03
O LIVRO DO MÊS

O Livro dos Médiuns
Segue abaixo a recomendação literária de Kardec àqueles que desejam compreender o
Espiritismo nesta sequência: “O Que é o Espiritismo?”, “O Livro dos Espíritos” e “O Livro dos
Médiuns”. As duas primeiras obras já foram “O Livro do Mês” deste Boletim em edições anteriores.
“O Livro dos Médiuns” é a continuação de “O Livro dos Espíritos”, contendo as explicações teóricas
de todos os fenômenos espíritas dadas pelos próprios Espíritos que se comunicavam através
dos médiuns. Trata também do desenvolvimento e das dificuldades da mediunidade, como por
exemplo, a obsessão. Portanto, deve ser lida e estudada pelos espíritas, esclarecedores e
dirigentes de reuniões mediúnicas, além dos médiuns. Transcrevemos abaixo a definição de
médium dada por Kardec:
“Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse fato,
médium. Essa faculdade é inerente ao homem; não constitui, portanto, um privilégio exclusivo.
Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois,
dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam
aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos
patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos
sensitiva...”
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na Livraria do CEFA a R$ 5,00. Aproveitem!

Campanha dos Robbies e Alimentos não Perecíveis
para o
Dia das Mães e o Dia dos Pais do Programa da Terceira Idade
A festa será realizada no dia 11/05 (domingo), pela manhã, no CEFA
Os donativos devem ser entregues na recepção do CEFA.
Realização: Ação Social

IV Encontrão de Pais
Dia 31 de maio
Tema: Somos um sem deixar de ser dois - Respeitando as individualidades
Horário: 13 às 17h
Local: CEFA
Ingresso: 1 lata de leite (Para distribuição a instituições de crianças carentes)

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%
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CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__
Rua Senador Catunda, 117,
Tel. 3221-6163 Fortaleza-Ce
DIRETORIA
Presidente
Maria Joseane Azevedo Teixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete
Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos
Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares Cunha
Secretário Geral
Jamile Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__

HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

Quarta-feira

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

Segunda-feira
18h00min
19h00min
19h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PASSE
ESDE/EADE

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA
ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira
18h00min
19h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO DE OBRAS
ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE (Assistência Espiritual)
PASSE

Sexta-feira
18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL e MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!

Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago
__
Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização Infanto-Juvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

PALESTRAS PÚBLICAS DE MAIO/2014

Dia 02, sexta-feira, A PEREGRINAÇÃO DE JESUS (Edson Pinheiro);
Dia 07, quarta-feira, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO (Sebastião);
Dia 09, sexta-feira, AS DROGAS NA VISÃO ESPÍRITA (Francisco Nunes);
Dia 14, quarta-feira, O PENSAMENTO DE EMMANUEL (Ângela Linhares);
Dia 16, sexta-feira, AS FACES DO DESRESPEITO (Andrade);
Dia 21, quarta-feira, CARIDADE MORAL E MATERIAL (Guilherme);
Dia 23, sexta-feira, SUPERIORIDADE DA NATUREZA DE JESUS (Ercília);
Dia 28, quarta-feira, PENA DE MORTE E ESPIRITISMO (Pádua);
Dia 30, sexta-feira, AS CAUSAS DAS AFLIÇÕES (Rejane).
ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE MAIO
1853 - 14/MAIO — Na França, o jornal “Ilustration” publica a nota de
que “A Europa inteira... o mundo todo tem a cabeça transtornada por uma
experiência que consiste em fazer girar uma mesa...”
1856 - 07/MAIO — Em Paris, na França, Allan Kardec recebe mensagem
do Espírito Hahnemann, na residência do Sr, Roustan, tendo como médium
a Srta. Haohet, confirmando sua missão de codificar a nova doutrina.
1911 - 01/MAIO — Ocorre no RJ a fundação do jornal espírita “Aurora”
por Ignácio Bittencourt.
1927 - 05/MAIO — Na cidade de Feira de Santana, na Bahia, nasce o
médium, conferencista e educador, Divaldo Pereira Franco, incansável
divulgador da Doutrina Espírita, no Brasil e no exterior.
1978 - 04/MAIO — Em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o Grupo Espírita
“Isabel, a Redendora” realiza a primeira Semana Espírita da cidade, tendo
como espositor no encerramento o médium Divaldo Pereira Franco.

Responsável pela elaboração deste Boletim: Luís Cunha, tel. 3224-7016/8742-4369, e-mail: luiscunhace@yahoo.com.br
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O QUE É O ESPIRITISMO?
Os espíritas devem saber responder à pergunta

de instruções e ensinamentos que nenhuma outra ciência,

título deste artigo. Esta compreensão permite ao

filosofia e religião professavam até então. Os Espíritos

Espiritismo não se desviar da sua origem e nem de seu

responderam de maneira clara e racional as questões mais

verdadeiro caráter. Kardec define de maneira sucinta:

graves que afligem a humanidade: quem somos nós? De

“O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência

onde viemos? Para onde vamos?

de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência

O papel de Kardec foi de elaborar as perguntas

prática ele consiste nas relações que se estabelecem

certas para que os Espíritos respondessem. Foi por isso

entre nós e os espíritos: como filosofia, compreende

que o levou a criar um novo termo para se referir a este

todas as consequências morais que dimanam destas

conjunto filosófico: Espiritismo ou Doutrina dos Espíritos.

mesmas relações.”

Os Espíritos ensinam que estamos na Terra de

O Espiritismo é uma ciência experimental. Os

passagem, e continuam: “O mundo espírita é o normal,

objetos de estudo desta ciência são os Espíritos, seres

primitivo, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo

extracorpóreos dotados de inteligência e livre-arbítrio. Os

corpóreo é transitório, poderia deixar de existir sem que

Espíritos são as almas daqueles que viveram na Terra,

alterasse a essência do mundo espírita”. Após a morte do

despojados de seus corpos. Comunicam-se através dos

corpo retornamos ao mundo espiritual com a nossa

médiuns, pessoas dotadas de uma faculdade especial

individualidade, inteligência, caráter e livre-arbítrio. A nossa

que permite vê-los, ouvi-los e senti-los. Em outros casos,

situação após a morte dependerá fundamentalmente do

os Espíritos utilizam o corpo do médium para se

que fizermos de nosso livre-arbítrio durante a vida

comunicar pela fala ou escrita.

encarnada.

Como o Espírito é um ser pensante com liberdade,

Deus dá inúmeras oportunidades a seus filhos.

implica dizer que os fenômenos não ocorrem de acordo

Todas as almas terão sua chance de reparar seus

com a nossa vontade. Não é possível submeter os

equívocos. As múltiplas existências corpóreas permitem

Espíritos às convenções das ciências ordinárias. Diferente

ao Espírito resgatar todo o mal praticado e progredir na

de todas elas, não coube ao homem elaborar teses para

senda do bem. Se usar seu livre-arbítrio com sabedoria, o

explicar os fenômenos e depois testá-las em laboratório.

Espírito se forrará de muitas dores e provações até a sua

“Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra”. Foram

meta final que é a perfeição.

os próprios Espíritos que explicaram como se dava o
fenômeno.

Esta é a essência do Espiritismo. Cabe a nós
questionar se estamos realmente convictos dela para nos

O papel de Kardec foi de imprimir um caráter

auto intitular espíritas. Somos discípulos de Kardec, e

científico às relações entre nós e os Espíritos. Era

como tais, devemos dar prosseguimento ao seu trabalho

necessário um olhar sério, criterioso e investigativo, para

científico de investigação dos Espíritos. Devemos, por fim,

não se deixar levar pelas futilidades, fraudes e

questionar diariamente se somos pessoas melhores que

charlatanismo.

ontem, pois a transformação moral que o Espiritismo nos

O Espiritismo é uma filosofia de vida. As
comunicações dos Espíritos nos revelaram um conjunto

convida a fazer deve ser o tema central de nossas
preocupações.

Por J.V.

02
O ENTREVISTADO DO MÊS

Saudações, amigos leitores! Nossa
entrevistada deste mês é Jamille Medeiros
Ripardo. Ela é a Secretária Geral do CEFA.
Vamos lá?
Boletim – Agradecemos a disponibilidade
em conceder esta entrevista. Quais são os
objetivos e as atividades desenvolvidas pela
Secretaria do CEFA?
Jamille - Nós que agradecemos a
oportunidade de poder falar das tarefas
desenvolvidas pela Secretaria, ao público do
CEFA. A Secretaria é responsável basicamente
pelos serviços burocráticos da Casa, que
concernem ao arquivamento de correspondências
recebidas e enviadas, redação das Atas de
reunião da Diretoria Executiva, assim como das
Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias
(AGO e AGE),, atualização dos dados dos sócios,
assim como, o preenchimento da ficha de proposta
para tornar-se sócio daCasa. Além dessas,
também tem sido de responsabilidade da
Secretaria a Recepção e a Biblioteca.
Boletim – Qual a importância da Recepção
da Casa?
Jamille - De extrema relevância, posto que a
Recepção do CEFA é a porta de entrada.
Gostamos de falar que a recepção pode mudar a
vida de alguém. Analisemos o caso de uma
pessoa que chega com algum tipo de distúrbio
espiritual: se bem recepcionada e orientada é
levada a tratamento, se não o for, volta da porta
mesmo e muito provavelmente sairá falando mal
da Doutrina Espírita.
Boletim – Quem desejar pegar emprestado
um livro na Biblioteca, o que deve fazer?
Jamille- A priori deverá ser estudante ou
trabalhador da Casa. Caso preencha esses
requisitos, basta encaminhar-se à Biblioteca, que
fica ao lado do auditório principal da Casa,
preencher a ficha, e pronto. Já passa a ser sócio
da Biblioteca. Lembrando que os livros
emprestados devem ser devolvidos ou renovados

no prazo de 15 dias. A partir de então, paga-se
uma multa simbólica de R$ 0,25/dia que ajudará
na compra de novos exemplares.
A biblioteca do CEFA é constantemente
renovada, seja pelas doações que recebemos ou
pela compra de obras novas, que como dito
anteriormente, é realizada com o arrecadado com
as multas.
Boletim – Existem vagas disponíveis para
trabalhadores nas atividades desenvolvidas pela
Secretaria? Quem desejar colaborar, o que deve
fazer?
Jamille – Sempre estamos precisando de
trabalhadores, haja vista que nossa Casa é bem
grande e acolhe um número considerável de
pessoas que chegam para usufruir de seus
serviços. Então, se alguém deseja colaborar com
qualquer um de nossos serviços é só nos procurar,
ou procurar alguém na Recepção, que já será bem
atendido e encaminhado à pessoa responsável.
Boletim – Suas considerações finais!
Jamille - Primeiramente, agradecer a
oportunidade que o Boletim nos proporciona em
tornar os trabalhos realizados pela Secretaria mais
conhecidos e divulgados. Agradecer também aos
sócios que nos elegeram para compor essa
Diretoria. E agradecer principalmente a Secretária
Adjunta, Lucia Helena, o brilhante trabalho que vem
sendo desenvolvido junto à Recepção do CEFA.
Ademais lembrar a todos que o CEFA tem
despesas administrativas, como água, luz, telefone,
pagamento de funcionário, material de limpeza,
conservação, etc. Para isso, contamos com a
participação dos sócios que com suas
mensalidades ajudam-nos a quitar essas
despesas.Sendo assim, pedimos àqueles que se
encontram com as mesmas em atraso, que
procurem a Livraria, a fim de colocá-las em dia. E
para aqueles que desejam tornar-se sócios, nos
procurem para que possamos orientá-los.
Muita paz e muita luz a todos!
Por Jamille Medeiros
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O Céu e o Inferno
ou
A Justiça Divina Segundo o Espiritismo
Existe o Céu? Existe o Inferno? Aqueles que
lá se encontram estão felizardos ou condenados
a ficarem eternamente nestes ambientes? Há um
local pré-determinado para o Céu e o Inferno?
Aonde será?
Existem anjos e demônios? Os anjos foram
criados por Deus para contemplação do paraíso
e para o descanso eterno? Os demônios foram
criados por Deus ou criaram-se por si próprios?
Há no Universo, duas forças que se contrapõem
uma a outra, a de Deus e de Lúcifer?
Quando morrermos, para onde vamos? O
que acontecerá conosco após a morte? Seremos
salvos ou estaremos perdidos para sempre?
Ficaremos descansando no Éden, ouvindo os sons
melodiosos das harpas angelicais, ou seremos
lançados no fogo do inferno, onde haverá prantos
e ranger de dentes?
Kardec, utilizando-se de uma pedagogia
comparativa, examina todas estas questões,

exibindo as doutrinas religiosas e pagãs que tratam
do assunto, confrontando-as com o ensino dos
Espíritos e por fatos incontestáveis da situação do
homem após a morte, através da mediunidade.
Ao ler esta obra fica evidente que a
concepção de um Deus soberanamente justo e
bom só é possível se aceitarmos com a razão o
que o Espiritismo nos esclarece.
Transcrevemos abaixo a passagem de
Ezequiel colocada por Kardec no frontispício do
livro. Ela é a representação singela do
pensamento de Deus com relação aos seus filhos
pecadores:
“Por mim mesmo juro - Disse o Senhor
Deus - que não quero a morte do ímpio, senão
que ele se converta, que deixe o mau caminho e
que viva.” (EZEQUIEL, 33; 11.)
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na
Livraria do CEFA a R$ 5,00. Aproveitem!
Por J. V.

EVENTO DO MÊS
Espetáculo de Teatro e Música: A Mão dos Imortais
Grupos: AME & LEMA (Juntos no mesmo espetáculo)
Datas: 7 e 8 de junho
Local: Teatro do IBEU
Endereço: Rua Nogueira Acioli, 891 (Próximo ao Colégio Militar)
Sessões: 07/06/14 - Sábado (19h e 21h) e 08/06/14 - Domingo (17h)
Ingressos antecipados: R$ 20,00 / R$ 10,00 (Meia)
Vendas: CEFA (3221-6163) / FEEC (3212-1092) / GEPE (3253-2297)
Realização FEEC (Coordenação de Artes)

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%
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CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__
Rua Senador Catunda, 117,
Tel. 3221-6163 Fortaleza-Ce
DIRETORIA
Presidente
Maria Joseane AzevedoTeixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete
Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos
Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares Cunha
Secretário Geral
Jamile Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__

HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

Quarta-feira
IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

Segunda-feira
18h00min
19h00min
19h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PASSE
ESDE/EADE

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA
ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira
18h00min
19h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO DE OBRAS
ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE (Assistência Espiritual)
PASSE

Sexta-feira
18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL e MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!

Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago
__

PALESTRAS PÚBLICAS DE JUNHO/2014

Dia 04, quarta-feira, ESTADO DE EMANCIPAÇÃO DA ALMA (Wagner);
Dia 06, sexta-feira, CONHECE-TE A TI MESMO (Mairton);
Dia 11, quarta-feira, BEM E MAL SOFRER (Sandra);
Dia 13, sexta-feira, VOCÊ TEM MEDO DO UMBRAL? (Michel);
Dia 18, quarta-feira, REENCARNAZÇÃO E RESSURREIÇÃO (Edson Pinheiro);
Dia 20, sexta-feira, HIGIENE CORPORAL E HIGIENE ESPIRITUAL (Carlinhos);
Dia 25, quarta-feira, A PRECE (Osman);
Dia 27, sexta-feira, A BÍBLIA E O ESPIRITISMO (Pádua);
Dia 29, domingo, VOCÊ E A PAZ (Augusto Fernandes).
ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE JUNHO

Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização Infanto-Juvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

1867 - 04 JUN — Em São Paulo, capital, ocorre o Primeiro
Congresso Educacional Espírita Paulista.
1857 - 04 JUN — O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes,
segundo os anais da Câmara dos Deputados, ocupa pela
primeira vez a tribuna e, como era de se esperar, em defesa
de causas nobres.
1871 - 16 JUN — William Crookes entrega à Rainha Vitória
da Inglaterra relatório confirmando a veracidade dos fenômenos
mediúnicos produzidos pela médium Florence Cook, com as
materializações do Espírito Katie King e outros.
2002 - 30 JUN — Desencarna, em Uberaba-MG, Francisco
Cândido Xavier, aos 92 anos. Nascido em São Leopoldo-MG,
em 02/04/1910, Chico Xavier foi um exemplo incontestável
de como se vive de acordo com os os princípios cristãos.

Responsável pela elaboração deste Boletim: Luís Cunha, tel. 3224-7016/8742-4369, e-mail: luiscunhace@yahoo.com.br
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Texto escrito por um pastor evangélico sobre um episódio envolvendo alguns jogadores
do Santos, entre eles Robinho e Neymar, que ao visitarem uma instituição espírita que
abriga crianças, para doarem ovos de páscoa, não quiseram descer, alegando serem
evangélicos.

No Brasil , futebol é religião…
Os meninos da Vila pisaram na bola. Mas
prefiro sair em sua defesa. Eles não erraram
sozinhos. Fizeram a cabeça deles. O mundo
religioso é mestre em fazer a cabeça dos outros.
Por isso cada vez mais me convenço que o
Cristianismo implica a superação da religião, e
cada vez mais me dedico a pensar nas categorias
da espiritualidade, em detrimento das categorias da
religião.
A religião está baseada nos ritos, dogmas e
credos, tabus e códigos morais de cada tradição
de fé. A espiritualidade está fundamentada nos
conteúdos universais de todas e cada uma das
tradições de fé.
Quando você começa a discutir quem vai para
céu e quem vai para o inferno, ou se Deus é a favor
ou contra à prática do homossexualismo, ou
mesmo se você tem que subir uma escada de
joelhos ou dar o dízimo na igreja para alcançar o
favor de Deus, você está discutindo religião. Quando
você começa a discutir se o correto é a
reencarnação ou a ressurreição, a teoria de Darwin
ou a narrativa do Gênesis, e se o livro certo é a
Bíblia ou o Corão, você está discutindo religião.
Quando você fica perguntando se a instituição social
é espírita kardecista, evangélica, ou católica, você
está discutindo religião.
O problema é que toda vez que você discute
religião você afasta as pessoas umas das outras,
promove o sectarismo e a intolerância. A religião
coloca de um lado os adoradores de Allá, de outro

os adoradores de Yahweh, e de outro os adoradores
de Jesus. Isso sem falar nos adoradores de Shiva,
de Krishna e devotos do Buda, e por aí vai. E cada
grupo de adoradores deseja a extinção dos outros,
ou pela conversão à sua religião, o que faz com que
os outros deixam de existir enquanto outros e se
tornem iguais a nós, ou pelo extermínio através do
assassinato em nome de Deus, ou melhor, em
nome de um deus, com d minúsculo, isto é, um ídolo
que pretende se passar por Deus.
Mas quando você concentra sua atenção e
ação, sua práxis, em valores como reconciliação,
perdão, misericórdia, compaixão, solidariedade,
amor e caridade, você está no horizonte da
espiritualidade, comum a todas as tradições
religiosas. E quando você está com o coração cheio
de espiritualidade, e não de religião, você promove
a justiça e a paz. Os valores espirituais agregam
pessoas, aproxima os diferentes, faz com que os
discordantes no mundo das crenças se deem as
mãos no mundo da busca de superação do
sofrimento humano, que a todos nós humilha e
iguala, independentemente de raça, gênero, e
inclusive religião.
Em síntese, quando você vive no mundo da
religião, você vive no ônibus. Quando você vive no
mundo da espiritualidade que a sua religião ensina ou pelo menos deveria ensinar - você desce do
ônibus e dá um ovo de páscoa para uma criança
que sofre a tragédia e miséria de uma paralisia
mental.
Ed René Kivitz, pastor evangélico
.
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OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Os espíritas são os adeptos do Espiritismo.
Alguém só pode ser espírita se está convencido dos

antes de encarnar; conserva-a depois de se haver

princípios fundamentais da doutrina ditada pelos
Espíritos. O primeiro passo para ser espírita é

“Os Espíritos encarnados habitam os diferentes
globos do Universo. Os não encarnados ou errantes

conhecer, e assim é preciso ler e estudar. Segue
abaixo um breve resumo feito por Kardec.

não ocupam uma região determinada e circunscrita;
estão por toda parte no espaço. É toda uma população

“Deus é eterno, imutável, imaterial, único,
onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o

invisível, a mover-se em torno de nós.”

Universo, que abrange todos os seres animados, e
inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais

são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam
pela influência boa ou má que exercem sobre nós, à

constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres
imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos

nossa revelia. As comunicações ostensivas se dão
por meio da escrita, da palavra ou de outras

Espíritos. O mundo espírita é o mundo normal,
primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo.

manifestações materiais, quase sempre pelos
médiuns que lhes servem de instrumentos.”

O mundo corporal é secundário; poderia deixar de
existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso

“Os Espíritos se manifestam espontaneamente ou

separado do corpo.”

“As comunicações dos Espíritos com os homens

se alterasse a essência do mundo espírita.”

mediante evocação. Podem evocar-se todos os Espíritos.
Distinguir os bons dos maus Espíritos é fácil. Os

“Os Espíritos revestem temporariamente um
invólucro material perecível, cuja destruição pela morte

superiores usam de linguagem digna, nobre, repassada
da mais alta moralidade, sem qualquer paixão inferior; a

lhes restitui a liberdade. Deus escolheu a espécie
humana para a encarnação dos Espíritos. A alma é um

mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos,
que objetivam sempre o nosso melhoramento. A dos

Espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu
envoltório. Há no homem três coisas: 1º, o corpo ou ser

inferiores é inconsequente, amiúde trivial e até grosseira.
Zombam da credulidade dos homens e se divertem à

material análogo aos animais; 2º, a alma ou ser imaterial,
Espírito encarnado no corpo; 3º, o laço, ou períspirito,

custa dos que os interrogam.”

que prende a alma ao corpo. A morte é a destruição do
invólucro mais grosseiro. O Espírito conserva o
perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo.”
“Os Espíritos pertencem a diferentes classes e
não são iguais, nem em poder, nem em inteligência,
nem em saber, nem em moralidade. Os Espíritos não
ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos
se melhoram passando pelos diferentes graus da
hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio
da encarnação.”
“Tendo o Espírito que passar por muitas
encarnações para atingir a perfeição moral, seguese que todos nós temos tido muitas existências e que
teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas.
As diferentes existências corpóreas do Espírito são
sempre progressivas e nunca regressivas.”

“A moral dos Espíritos superiores se resume,
como a do Cristo, nesta máxima evangélica: Fazer
aos outros o que quereríamos que os outros nos
fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal.”
“Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a
sensualidade são paixões que nos aproximam da
natureza animal, prendendo-nos à matéria; que o homem
que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando
as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha
da natureza espiritual; que cada um deve tornar-se útil,
de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe
pôs nas mãos para experimentá-lo.”
“Ensinam também não haver faltas irremissíveis,
que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo
encontra o homem nas diferentes existências que lhe
permitem avançar, conformemente aos seus desejos

“As qualidades da alma são as do Espírito que

e esforços, na senda do progresso, para a perfeição,
que é o seu destino final.”

está encarnado. A alma possuía sua individualidade

Por J.V.
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A GÊNESE
O Universo, criado por Deus, é constituído por
dois elementos: material e espiritual. A Ciência se
ocupa exclusivamente do elemento material,
revelando através dos trabalhos de investigação
feitos pelo homem, as leis que regem os fenômenos
da carne. Assim, a ciência demonstra a naturalidade
de muitos fatos que eram tidos como sobrenaturais
pelos nossos antepassados.

Kardec analisa a evolução do pensamento
científico até as últimas descobertas de sua época,
sobre a criação do mundo e do homem na Terra, além
de expor o ensino concordante dos Espíritos, acerca
de Deus e do princípio espiritual. Foram também
desenvolvidas algumas teorias no sentido de resolver
questões que propositalmente não foram
esclarecidas pelos Espíritos.

O Espiritismo, pautado na própria Ciência,
demonstra a existência do elemento espiritual, nos
evidenciando a incessante influência que o mundo
espiritual exerce sobre o mundo material. Revela as
leis espirituais que regem muitos fenômenos, que a
Ciência sozinha é incapaz de solucioná-los, caindo
o véu de miraculoso e extraordinário, pois a revelação
espírita dá uma resposta positiva e natural a eles.

Kardec avalia também, sob a ótica espírita, as
curas, milagres e predições relatadas no evangelho
de Jesus. Segue abaixo seu pensamento que
resume esta questão:

Para a compreensão mais abrangente do
Universo e de seu Criador, faz-se necessária a junção
da Ciência e do Espiritismo. Essa é a proposta deste
livro.

“O Espiritismo e a Ciência se completam
reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, se
acha na impossibilidade de explicar certos
fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo,
sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.”
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na Livraria
do CEFA a R$ 5,00. Aproveitem!

Por J.V.

RETORNO DAS TURMAS DO ESDE
e da
EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL

As turmas do ESDE de SÁBADO e SEGUNDA-FEIRA retornarão nos dias 19 e 21/07/14,
respectivamente.
Quanto à turma de Evangelização Infanto-Juvenil, terá seu retorno em 19/07/14.

“O conhecimento dos princípios espíritas tem beneficiado a Humanidade, trazendo
claridade e melhor entendimento dos ensinamentos contidos no Evangelho. Agora, temos a
certeza da existência de um mundo espiritual que nos cerca e do qual fazemos parte, ora
encarnados, ora desencarnados.
Procuremos, pois, conhecer mais de perto esta Doutrina libertadora, através do seu estudo,
que muito contribuirá para o nosso aperfeiçoamento e para o progresso da Humanidade.”

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%

04
CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__
Rua Senador Catunda, 117,
Tel. 3221-6163 Fortaleza-Ce
DIRETORIA
Presidente
Maria Joseane AzevedoTeixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete
Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos
Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares Cunha
Secretário Geral
Jamile Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__

HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

Quarta-feira
IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

Segunda-feira
18h00min
19h00min
19h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PASSE
ESDE/EADE

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA
ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira
18h00min
19h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO DE OBRAS
ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE (Assistência Espiritual)
PASSE

Sexta-feira
18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL e MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!

Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago
__

PALESTRAS PÚBLICAS DE JULHO/2014

Dia 02, quarta-feira, NÃO JULGUEIS (Sebastião);
Dia 04, sexta-feira, CONHECE-TE A TI MESMO (Mairton);
Dia 09, quarta-feira, O PODER DA FÉ (Guilherme);
Dia 11, sexta-feira, REENCARNAÇÃO - JESUS CONFIRMA (Pedro Pucci);
Dia 16, quarta-feira, O QUE É O ESPIRITISMO? (César);
Dia 18, sexta-feira, PUREZA DE CORAÇÃO (Carlinhos);
Dia 23, quarta-feira, A PORTA ESTREITA (Osman);
Dia 25, sexta-feira, ONDE ESTÁ O REINO DOS CÉUS? (Rejane);
Dia 30, quarta-feira, ESPIRITISMO E DESOBSESSÃO (Pádua.
ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE JULHO

Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização Infanto-Juvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

1193 - 16/JUL — Em Assis, Itália, nasce Clara, religiosa do
tempo de Francisco de Assis, vivido também por Joanna de Ângelis,
guia espiritual do médium Divaldo Franco.
1881 - 06/JUL — Júlio César Leal cria, em Recife-PE, o jornal
espírita A CRUZ, o primeiro daquela Capital, tornando-se mais tarde
da FEB.
1936 - 12/JUL — Ocorre a fundação da Federação Espírita do
Estado de São Paulo.
1942 - 14/JUL — Em Salvador, na Bahia, desencarna Manuel
Batista Philomeno de Miranda, que foi presidente da Federação Espírita
do Estado da Bahia. Nascido em Conde-BA, em 14/11/1876.
1982 - 03/JUL — O médium conferencista Divaldo Franco realizou
palestra pública na Igreja Católica de Paramirim, no sertão baiano,
com autorização do padre, por ser o único local disponível na cidade,
o qual ficou lotado.
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A INSPIRAÇÃO QUE VEM DOS PAIS DA NATUREZA
A Natureza é fonte inesgotável de
inspiração. Podemos e devemos aprender
com ela, pois nos dá lições inesquecíveis.
Como neste mês comemora-se o Dia dos
Pais, gostaria de fazer uma homenagem
àquele que podemos eleger o melhor pai da
Natureza: o pinguim-imperador.
Ele vive na Antártica, região de clima
extremo, principalmente no inverno que tem
ventos fortes que fazem a temperatura cair
para 70ºC negativos. A fêmea entrega o ovo
ao seu parceiro e ela segue viagem em busca
de alimento. Porém, só voltará quando o
inverno acabar.
Enquanto isso, o macho tem sobre seus
pés a responsabilidade de chocar seu
herdeiro. Sem bebida e nem comida, só lhe
resta esperar até aparecer os primeiros raios
de sol.
Porém, essa espera é uma batalha
incessante contra o frio. O grupo de pinguins
machos que guardam seus ovos,
permanecem unidos para se manterem
aquecidos, revezando suas posições para
todos sobreviverem. O pinguim sabe que não
pode se descuidar, pois se deixar o ovo
escapar e cair no chão gelado, poderá ser
fatal.
Mesmo tendo vencido o inverno e seu
filhote ter nascido, a sua tarefa não acabou.
É necessário esperar o retorno de sua
parceira com os peixes. Tendo perdido a
metade de seu peso, ele ainda produz uma
secreção proteica para garantir a
sobrevivência de seu filhote.
Quando a fêmea chega, saciando a fome
dos dois, existe, a partir de agora, um
trabalho de cooperação do casal, revezandose entre cuidar do filhote e caçar, até que
ele ganhe a sua liberdade.

É i n e v i t á v e l q u e s t i o n a r: Q u a l é a
motivação do pinguim-imperador? A
Biologia nos esclarece que o desejo de levar
a frente a sua linhagem, com sua carga
genética, é que leva o pinguim a se submeter
a todo tipo de sacrifício pela sobrevivência
da prole. No entanto, qual deve ser a
motivação dos pais humanos, em especial
os espíritas?
A consciência que somos Espíritos
imortais, que a nossa verdadeira Pátria é o
mundo espiritual, que estamos revestindo
esse corpo carnal temporariamente para
galgar mais um degrau na senda do
progresso, rumo à perfeição, que somos
criações de Deus, que a nossa história conta
de muitas existências e ainda teremos tantas
outras quantas forem necessárias, nos força
encarar os laços de família de maneira muito
diversa.
A família é o reencontro de almas que já
se relacionaram em encarnações anteriores.
São amores, mas também desafetos do
passado, que estão ligados pelos laços
sanguíneos para fortalecer os laços de amor
e cumprir as tarefas redentoras da
reconciliação e da reparação. Se Deus nos
permitiu a bênção do esquecimento deste
passado é para nos ajudar, e assim termos a
certeza do que importa é o que vamos fazer
daqui pra frente.
Portanto, temos motivos muito mais
nobres que o pinguim-imperador para sermos
pais exemplares. Temos, por sua vez, a
obrigação de ser muito mais cuidadosos que
eles. No entanto, em momentos de
vacilação, de dúvida, de cansaço, de
depressão no exercício de nossas tarefas
familiares, lembremo-nos dos melhores pais
da Natureza.
Por J.V.
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ENTREVISTADO DO MÊS
Saudações, amigos leitores! Nossa entrevistada deste
mês é Joseane Azevedo, Presidente do CEFA. Vamos lá?
Boletim – Agradecemos a disponibilidade em conceder
esta entrevista. Quais são os objetivos do CEFA?
Joseane - O CEFA tem por finalidade o estudo, a
prática, a difusão do Espiritismo no seu tríplice aspecto:
Científico, Filosófico e Religioso, consubstanciado na
codificação feita por Allan Kardec, bem como fomentar a
prática da caridade espiritual, moral e material.
Boletim – Como funciona a estrutura administrativa
do CEFA?
Joseane - Os órgãos da administração do CEFA são:
Assembleia Geral (AG) composta pelos sócios efetivos;
Diretoria Executiva (DE) composta por um Presidente, um
Vice-presidente, um Secretário Geral, um Secretário Adjunto,
um Tesoureiro e um Tesoureiro Adjunto e; Conselho
Consultivo Fiscal (CCF) composto por um Presidente, um
Vice-presidente e um Secretário Geral.
Boletim – Quais são as coordenações do CEFA e as
funções de cada uma?
Joseane - O CEFA conta com quatro coordenações
que tem como atribuições programar, coordenar, disciplinar
e dirigir os serviços de sua coordenadoria.
a) Coordenação de Mediunidade: compete
coordenar e dirigir a Assistência Espiritual (AE), Atendimento
Fraterno, Passes, Reuniões Mediúnicas em geral e
especificamente a Reunião de Ectoplasmia e Vibração, e
por fim, os cursos de Passe e de Estudo e Prática da
Mediunidade (EPM);
b) Coordenação de Doutrina: compete à realização
de cursos doutrinários como o Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE), Estudo Preparatório para o ESDE
(EPE), Estudo de Obras Espíritas e Estudo Aprofundado da
Doutrina Espírita (EADE). Compete também coordenar as
Palestras Públicas, a Hora da Prece e cursos de
capacitação, treinamento e formação de trabalhadores
relacionados a essa área;
c) Coordenação de Ação Social: compete promover
assistência às pessoas necessitadas que procuram a
Instituição, trabalho especialmente focado para a 3ª Idade.
Esta assistência ocorre com a distribuição de artigos doados
e/ou adquiridos para as pessoas carentes (cestas básicas),
serviços de café da manhã, distribuição de sopa e trabalhos
de terapia ocupacional para os idosos. Promove também
eventos sociais de caráter beneficente (Almoço, Noite da
Pizza e festas comemorativas da 3ª idade), além dos
trabalhos de oficina como bordados, pinturas em tecidos
para compor o Bazar. Finalmente, cabe à Ação Social a
evangelização do idoso através do Evangelho Segundo o
Espiritismo.
d) Coordenação de Infância e Juventude: tem como
atribuição a evangelização da infância e juventude, através
do estudo doutrinário em seu tríplice aspecto. Promove
cursos de capacitação e formação de novos evangelizadores,
além de reuniões de confraternização em dias festivos
relativos à infância e juventude. Promove seminários para
mocidades espíritas com temáticas voltadas para o jovem,
possibilitando o intercâmbio com outras Casas Espíritas.

Coordena reuniões sistemáticas com pais abordando temas
relacionados à família. Iniciamos um trabalho com crianças
de poucos meses de vida, já preparando a evangelização do
Espírito. Programa visitas a orfanatos, distribuição de
doações a pessoas carentes, e finalizamos a participação
com o Coral Infantil Filhos de Assis.
Boletim – Quais são os direitos e deveres dos sócios
do CEFA?
Joseane - Os sócios do CEFA constituem duas
categorias: cooperador e efetivo. Os sócios cooperadores
são aqueles admitidos que foram aprovados pela Diretoria
Executiva (DE), tendo como prerrogativa trabalhar e estudar
na Casa, passando a cooperar financeiramente com uma
mensalidade de, pelo menos, 2% do salário mínimo em vigor
no País.
Poderão ser sócios efetivos aqueles que tenham mais
de 24 meses como sócios cooperadores, com participação
efetiva nas atividades do CEFA e que sejam aprovados após
uma avaliação da DE. Após essa aprovação, passarão a
contribuir financeiramente com uma mensalidade de, pelo
menos, 3% do salário mínimo em vigor no País. Assim
sendo, deverão participar ativamente da vida social e
doutrinária do CEFA.
O direito dos sócios efetivos de votar e ser votado
implica na obrigatoriedade de sua presença nas respectivas
Assembleias Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE).
Não esquecendo que perderá a qualidade de sócio aquele
que deixar de pagar suas mensalidades por seis meses
consecutivos. Por fim, são deveres dos sócios cumprir
fielmente as disposições do Estatuto e do Regimento Interno
e de todas as deliberações da DE.
Boletim – Quem desejar torna-se sócio do CEFA, o
que deve fazer?
Joseane - Deverá procurar a Secretaria Geral do CEFA
para maiores informações.
Boletim – Como o CEFA está inserido no Movimento
Espírita Cearense?
Joseane - O CEFA é filiado a Federação Espírita
Cearense (FEEC), portanto, faz parte do Movimento Espírita.
Sua contribuição se dá através da disponibilidade de
trabalhadores em eventos, seminários, capacitações e
cursos na FEEC, tanto na realização desses encontros
como na participação como ouvintes.
Contribuímos para o crescimento do Movimento Espírita
através das nossas atividades doutrinárias, seminários e da
música, por intermédio do Grupo Musical Francisco de Assis
e do Coral Infantil Filhos de Assis. Muita das vezes,
disponibilizamos nosso espaço (Auditório) para eventos de
outras casas e instituições espíritas.
O CEFA faz parte da 8ª União Distrital Espírita (UDE
8), no qual trabalhamos pela união de todas as casas para
o desenvolvimento do Movimento Espírita do Estado do
Ceará.
Boletim – Suas considerações finais!
Joseane - Desejo a todos uma melhor compreensão
em torno da Doutrina Espírita, através do trabalho pela causa
espírita na Casa Espírita. Que essa compreensão nos dê
discernimento para amar ao próximo como a si mesmo.
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O LIVRO DO MÊS
OBRAS PÓSTUMAS

Livro lançado pelos continuadores de Kardec
após o seu desencarne, ele é a reunião de todos os
apontamentos, manuscritos, estudos e
comunicações espíritas que se encontravam em sua
residência e foram entregues para publicação. Assim,
esta obra não tem uma proposta definida, uma vez
que é a compilação de muitos artigos sobre temas
diversos. No entanto, podemos destacar os principais
assuntos tratados, conforme segue abaixo.
Contém uma biografia de Kardec e um discurso
pronunciado junto ao seu túmulo. É dividido em duas
partes: a primeira contém artigos dos mais variados
assuntos como, por exemplo, a “Manifestação dos
Espíritos” e o “Estudo sobre a natureza do Cristo”. A
segunda é uma espécie de bastidores do Espiritismo,
pois contém apontamentos de Kardec sobre a sua
iniciação na Doutrina, revelando-nos seus primeiros
contatos com os fenômenos espíritas, além de muitas
comunicações que se sucederam confirmando a sua
missão e os preparativos para os lançamentos de
suas obras.

Transcrevemos abaixo um apontamento de
Kardec sobre sua iniciação no Espiritismo:
“Apliquei a essa nova ciência,..., o método
experimental; nunca elaborei teorias preconcebidas;
observava cuidadosamente, comparava, deduzia
consequências; dos efeitos procurava remontar às
causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos
fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão
quando resolvia todas as dificuldades da questão...
Compreendi,..., a gravidade da exploração que ia
empreender; percebi, naqueles fenômenos, a chave
do problema tão obscuro e tão controvertido do
passado e do futuro da Humanidade, a solução que
eu procurara em toda a minha vida. Era,..., toda uma
revolução nas ideias e nas crenças; fazia-se mister,
portanto, andar com a maior circunspeção e não
levianamente; ser positivista e não idealista, para não
me deixar iludir.”
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na Livraria
do CEFA a R$ 5,00. Aproveitem!
Por J.V.

EVENTOS DE AGOSTO
INSCRIÇÕES PARA O ESDE I – SÁBADO
Início: 16/08/2014 - Horário: das 17h 30min às 19h. - Local: CEFA - Inscrições na Recepção do CEFA
(1kg de alimento não perecível)
Coordenação de Doutrina
***
O GRUPO MUSICAL FRANCISCO DE ASSIS
Convida a todos para o lançamento do CD “Instrumentos da Paz”
Data: 02/08/2014 (sábado); horário: 19h 30min; Local: CEFA.
Ingresso: R$ 3,00 + 1kg de alimento não perecível - Informações: (85) 3221-6163 / 8832-7409 / 8606-5759
***
X SEMINÁRIO VENCENDO SEUS CONFLITOS
Conferencistas: Alberto Almeida / PA; Marcel Mariano / BA; Severino Celestino /PB.
Data: 16 ou 17/08/2014 (sábado ou domingo); horário: das 08h 30min às 18h;
Local: Auditório do SESI; End.: Rua Francisco Sá, nº 6623, Barra do Ceará, Fortaleza-CE.
Inscrições: até 15/08/14 R$ 35,00 + 1kg de alimento não perecível
Informações: (85) 9992-7009 / 3282-6321 / 8601-6253 / 8532-2080 / 9613-3693
Realização: GELUZ; Promoção: FEEC; Apoio: UDE 7 Caucaia / CE
***
a
12 MOSTRA BRASILEIRA DE TEATRO TRANSCENDENTAL
De 20 a 24/08/2014 - Teatro Via Sul - Fortaleza-CE
Adquira seu ingresso nos stands dos Shoppings Via Sul, Aldeota, Benfica, North Shopping
Para maiores informações, utilize o telefone (85)3260-5140 ou o e-mail contato@estacaoluz.org.br
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CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__
Rua Senador Catunda, 117,
Tel. 3221-6163 Fortaleza-Ce
DIRETORIA
Presidente
Maria Joseane AzevedoTeixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete
Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos
Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares Cunha
Secretário Geral
Jamile Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__

HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

Quarta-feira
IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

Segunda-feira
18h00min
19h00min
19h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PASSE
ESDE/EADE

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA
ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira
18h00min
19h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO DE OBRAS
ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE (Assistência Espiritual)
PASSE

Sexta-feira
18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL e MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!

Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago
__
Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização Infanto-Juvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

PALESTRAS PÚBLICAS DE AGOSTO/2014

Dia 01, sexta-feira, CONHECE-TE A TI MESMO (Mairton);
Dia 06, quarta-feira, LEI DE CAUSA E EFEITO (Wagner);
Dia 08, sexta-feira, EUTANÁSIA, JAMAIS! (Alcides);
Dia 13, quarta-feira, CARIDADE: A VIRTUDE POR EXCELÊNCIA (Audálio);
Dia 15, sexta-feira, RESSURREIÇÃO x REENCARNAÇÃO (Edson Pinheiro);
Dia 20, quarta-feira, A PRECE (Rejane);
Dia 22, sexta-feira, NÃO JULGAR (Guilherme);
Dia 27, quarta-feira, A LEI DE AMOR E DE CARIDADE (Osman);
Dia 29, sexta-feira, EXPIAÇÕES E PROVAS (Pádua);
Dia 31, domingo, VOCÊ E A PAZ (Francisco Nunes).
ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE AGOSTO
1865 - 01/AGO — Em Paris, França, Allan Kardec lança o livro
“Céu e o Inferno”.
1885 - 17/AGO — No Rio de Janeiro, em uma sala da Rua da
Alfândega, a Federação Espírita Brasileira inaugura suas conferências
públicas, tendo à frente Elias da Silva, Bittencourt Sampaio e outros
pioneiros do Espiritismo.
1936 - 19/AGO — Na Rádio Cultura de Araraquara/SP, Cairbar
Schutel inicia o primeiro Programa Espírita Radiofônico do Brasil.
1941 - 07/AGO — Em Baldur, Bengala, Índia, desencarna
Rabindranath Tagore, filósofo espiritualista e poeta, Prêmio Nobel de
Literatura em 1913; nascido em Calcutá, India, em 05/05/ 1861.
1996 - 13/AGO — Em São Paulo, Capital, ocorreu a abertura
oficial da XIV Bienal Internacional do Livro, que pela primeira vez teve
a participação da Editora Leal.
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IMORTALIDADE DA ALMA: DA CRENÇA À CONVICÇÃO
A imortalidade da alma é o ponto de partida
do Espiritismo, pois é nela que está fundamentada
toda a sua ciência e filosofia. Assim, a Doutrina dos
Espíritos responde às seguintes indagações: a
sobrevivência da alma à morte corporal é uma
realidade ou uma falácia? Existem provas materiais
de tal fato? Quais são elas? Ou a sobrevivência da
alma é um artigo de fé que não pode ser
questionado? A religião Cristã também tem como
pedra angular a crença na imortalidade da alma.
Portanto, o que de novo o Espiritismo nos traz uma
vez que o Cristianismo, que é milenar, já professava
tal dogma muito antes da revelação espírita que só
tem um pouco mais de 150 anos?
O Cristianismo está fundamentado nos livros
sagrados do novo testamento, que relatam a vida e
morte de Jesus Cristo. Os quatro Evangelhos
narram com detalhes sua morte e ressurreição.
As escrituras revelam que Cristo morreu
crucificado e três dias depois apareceu e conversou
com seus discípulos, dando provas da sua
ressurreição, ou seja, da sua imortalidade. Veja
abaixo o que o Padre Fábio de Melo tem a dizer a
esse respeito:
“O que me instiga em tudo isso é a falta de
provas para o fato. O sepulcro estava aberto, vazio.
Mas isso não era o suficiente para que a ressurreição
fosse proclamada. Alguém poderia ter roubado o
corpo. Não faltariam incrédulos para essa suspeita.”
“A certeza da ressurreição não consiste em
provas materiais para o fato. A imposição dessa
verdade não passa pela materialidade do mundo,
nem tampouco pode ser explicada através das
claras regras que foram postuladas por nossa razão
cartesiana.”
Fica claro que a ressurreição do Cristo para
o cristão não passa pelo crivo da ciência e nem da
razão. É um artigo de fé.
O Espiritismo nasceu num momento de
incredulidade da Humanidade. O século XIX foi

tomado por filosofias que afastaram o homem da
religião. Foi colocado em xeque o dogma religioso
da imortalidade da alma. Com isso, essas filosofias
empurraram o homem à satisfação plena dos gozos
terrenos, sem se importar com próximo.
No entanto, o Espiritismo demonstra a
imortalidade da alma pelo uso da razão e da ciência.
Este processo foi iniciado pelos fenômenos das
mesas girantes, que tomaram conta dos salões
europeus daquela época. Assim, descobriu-se que
por trás daquela brincadeira inocente existia uma das
potências da Natureza a interferir, de forma oculta,
incessantemente sobre nós: os Espíritos.
A demonstração da imortalidade da alma passa
pelo estudo sério, perseverante e regular da natureza
dos Espíritos. Todos os fenômenos espíritas passam
pela existência do médium, pessoa dotada de uma
faculdade especial. Ele é o intermediário entre nós e
os Espíritos. Portanto, também devemos estudar a
mediunidade.
O Espiritismo não veio para condenar ou
destruir a religião, mas ao contrário, veio dar-lhe
amparo e sustentação, pois demonstra a realidade
de muitos dos seus dogmas. Veja o que Kardec diz
a esse respeito:
“...o Espiritismo repousa sobre as bases
fundamentais da religião e respeita todas as crenças;
que um de seus efeitos é incutir sentimentos
religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos
que os tenham vacilantes.”
Foram estes os motivos que levaram Kardec a
chamar os espíritas de adeptos do Espiritismo, e não
crentes. O adepto é aquele aderiu a uma filosofia, pois
a compreendeu, ou seja, está convencido das suas
ideias pelo uso da razão. Portanto, continuemos a
estudar a Doutrina espírita de forma séria e
continuada, para nos convencer que somos Espíritos
imortais, e que este ensino nos alavanque
definitivamente a nos tornarmos mulheres e homens
de bem.
Por J. V.
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ENTREVISTADO DO MÊS
Saudações a todos! O entrevistado deste mês
é o Grupo Musical Francisco de Assis.
No dia 02 de agosto de 2014, o Grupo fez uma
belíssima apresentação no CEFA, lançando seu 2o
CD “Instrumentos da Paz”. Vamos lá?
Boletim - Agradecemos por conceder esta
entrevista. Como se formou o Grupo?
Grupo - O Grupo existe há muito tempo e já
houve várias formações e formatos, entretanto a
atual configuração e proposta iniciou-se no plano
material no ano de 2008, quando componentes
da velha guarda, Marcos e Alexandre, juntaramse às recém-chegadas Lúcia Helena, Lorena e
Márcia. Assim, iniciava-se a nova fase do Grupo.
Logo, Lúcia assume a coordenação no ano de
2009 e começou efetivamente a moldar-se o
formato e composição do Grupo, extrapolando
nossa proposta de ficar só no trabalho da Hora
da Prece. As apresentações musicais
começaram a ir para além das portas do CEFA
em eventos e festividades natalinas. Daí em
diante, ao longo do tempo, foi entrando na família
Paulinho, Cindy, Iury, Fran, Élber, Larissa e André.

Boletim - Quais são as atividades
desenvolvidas pelo Grupo?
Grupo - O compromisso inicial e principal
do Grupo é a harmonização do público da Hora
da Prece, entretanto assumimos ao longo do
tempo participação em eventos espíritas, com
nosso trabalho de harmonização e divulgação da
mensagem espírita através da música.
Boletim - Como foi o trabalho que
antecedeu ao lançamento do 2o CD “Instrumentos
da Paz”?
Grupo - Todo o trabalho iniciou-se em
março de 2013 com uma reunião do Grupo onde
foi lançada a proposta de iniciar o trabalho para
a gravação do 2o CD. A partir de então, foi feita
a seleção das músicas, com posteriores
inúmeras reuniões dos instrumentistas para
criação de novos arranjos instrumentais para as
músicas, aulas de técnica vocal juntamente com
ensaios para montagem dos arranjos vocais e
inúmeros ensaios de voz e instrumentos com as

músicas no formato a ser gravado. A partir de
dezembro de 2013, a etapa de entrada no
estúdio inicia-se, sendo uma experiência nova
para nós gravarmos percussão própria, músicas
mais bem trabalhadas em instrumento e voz. As
gravações estenderam-se até que no final do 1o
semestre de 2014 iniciou-se a mixagem e
posteriormente concluída a masterização.
Quando finalizamos a etapa de gravação do CD,
iniciamos os ensaios para o lançamento que
acontecia nas quartas, sextas e domingos, além
de pensar na estrutura do palco, como luz, som
e etc., na qual contamos com ajuda de vários
colaboradores.
Boletim - Quem quiser adquirir os CDs do
Grupo, o que deve fazer?
Grupo - Os CDs 1 e 2 estão à venda na
livraria do CEFA ou com os integrantes do Grupo.
Boletim - Qual foi a percepção e análise do
Grupo após a realização do lançamento do 2 o
CD “Instrumentos da Paz”? Valeu a pena?
Grupo - Tudo foi emocionante. Sabemos
que o lançamento é apenas a “cereja do bolo”, e
o trabalho “pesado” acontece antes, mas ver
aquele público cantando e vibrando e, além
disso, a energia que sentimos foi incrível. Foi
muito gratificante, tanto o lançamento do 1 o CD
quanto do 2 o emocionou a todos nós que
fazemos o Grupo Musical Francisco de Assis.
Boletim - Quais são os planos para o futuro?
Grupo - O Grupo, por enquanto, está
trabalhando na divulgação do 2o CD para que a
mensagem espírita, através da música, possa
atingir o máximo de pessoas possível.
Boletim - Considerações finais:
Grupo - Agradecemos a Deus e a
espiritualidade a portunidade do trabalho e
estendemos nosso agradecimento a todas as
pessoas que direta ou indiretamente
contribuíram para que o Grupo concluísse mais
essa etapa do trabalho.
Por Grupo Musical Francisco de Assis
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O LIVRO DO MÊS
LUAR PEREGRINO - autor: Wilson Frungilo Jr.
Depois de ter sobrevivido a um acidente, Lélis, um homem bem-sucedido, que tem por hobby percorrer
trilhas, vê-se, de repente, perdido em um leito hospitalar, sofrendo perda parcial da memória e sem nenhum
documento que o identifique.
É quando uma sucessão de acontecimentos faz com que desconfie que seu acidente fora, na verdade,
um atentado e que desejam matá-lo. Mas... quem?
Lélis não se recorda de ninguém, nem mesmo quem é, continuando apenas senhor dos seus
conhecimentos, principalmente os da Doutrina dos Espíritos.
Sem saber para onde ir e em quem confiar, inicia uma alucinante fuga, em busca de respostas.
Um homem procurando sua identidade.
Uma grande jornada, por entre campos e cidades, onde, de um lado, aqueles que o querem eliminar
contam com o obsessor apoio da terrível Legião dos Corvos, Espíritos das trevas, a ele ligados por laços de
encarnações passadas.
E de outro, a coragem e o esforço dos que verdadeiramente o amam, além dos trabalhadores do Bem,
Espíritos amigos, que o inspiram e o amparam em sua caminhada.
Uma emocionante aventura à procura de si mesmo, repleta de profundos ensinamentos sobre a vida e
a morte. Um homem, agora conhecido por Luar.
Por Wilson Frungilo Jr.
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na Livraria do CEFA a R$ 10,00. Aproveitem!

EVENTOS DE SETEMBRO/OUTUBRO
Campanha do dia do IDOSO (Toalhas de banho)
Campanha para a festa da 3ª Idade para o Dia do Idoso (1º de outubro).
Doações de toalhas de banho. Entregar na recepção do CEFA.
Comemoração do dia do idoso: 12 de outubro (domingo), local: CEFA
Agradece a Ação Social CEFA

22º Encontro de Estudos acontece em setembro
Nos dias 13 e 14 de setembro acontecerá em Fortaleza-CE o 22º ENESE com a temática:
O Reino dos Céus e o Sentido da Vida
Em homenagem a José Herculano Pires por ocasião do centenário do seu nascimento.
O evento será realizado no Hotel Oásis Atlântico Fortaleza e o investimento é de apenas R$ 35,00.
Garanta sua participação!
Palestrantes: Avildo Fioravante (SP), Francisco Cajazeiras (CE) e Heloísa Pires.
Mais informações, acesse o site http://www.ice-ceara.org.br/

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%
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CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__
Rua Senador Catunda, 117,
Tel. 3221-6163 Fortaleza-Ce
DIRETORIA
Presidente
Maria Joseane AzevedoTeixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete
Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos
Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares Cunha
Secretário Geral
Jamile Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__

HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

Quarta-feira
o

o

IDOSOS (2 e 4 domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

Segunda-feira
18h00min
19h00min
19h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PASSE
ESDE/EADE

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA
ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira
18h00min
19h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO DE OBRAS
ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE (Assistência Espiritual)
PASSE

Sexta-feira
18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL e MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!

Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago
__
Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização Infanto-Juvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

PALESTRAS PÚBLICAS DE SETEMBRO/2014

Dia 03, quarta-feira, VOCÊ E A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA (Michel);
Dia 05, sexta-feira, ESBOÇO DO LIVRO “CÉU e INFERNO” (Carlinho);
Dia 10, quarta-feira, MUITO SE PEDIRÁ A QUEM MUITO RECEBEU (Sandra);
Dia 12, sexta-feira, DISTÚRBIOS ESPIRITUAIS (Wagner);
Dia 17, quarta-feira, AS BEM-AVENTURANÇAS (Sebastião);
Dia 19, sexta-feira, VIVENDO COM JESUS (Augusto Fernandes);
Dia 24, quarta-feira, METEMPSICOSE (Pádua);
Dia 26, sexta-feira, O PODER DA FÉ (Pedro Pucci).
ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE SETEMBRO

1881 - 06/SET — No Rio de Janeiro, realiza-se o Primeiro
Congresso Espírita do Brasil.
1891 - 30/SET — Em Cerpa, hoje Jandaíra, Bahia, nasce o
trabalhador espírita Leopoldo Machado Barbosa, jornalista e
fundador de várias instituições espíritaS; desencarnou em Nova
Iguaçu, Rio de Janeiro, em 22 AGO 1957.
1947 - 07/SET — Em Salvador, na Bahia, Divaldo Pereira
Franco, juntamente com um grupo de colaboradores, funda o
Centro Espírita Caminho da Redenção.
1948 - 09/SET — Em Salvador-BA, sob a orientação do
espírito Auta de Souza, Divaldo Franco inicia a “Caravana
Auta de Souza”, no Centro Espírita Caminho da Redenção,
para atendimento a famílias necessitadas.
1977 - 04/SET — Em Haia, Holanda, no período de 04 a
10 de setembro, ocorreu o 4o Congresso Espírita Internacional.

Responsável pela elaboração deste Boletim: Luís Cunha, tel. 3224-7016/8742-4369, e-mail: luiscunhace@yahoo.com.br

Encarte-Boletim do CEFA
Set/2014
Site do CEFA
http://www.cefafortaleza.org.br/
A equipe do Boletim tem o prazer de anunciar
que o Site do CEFA está disponível à visitação.
Assim, os eventos e atividades da Casa e do
Movimento Espírita serão divulgados através desta
página.
Os Boletins, a Livraria e fotos dos eventos da
Instituição lá também estarão.
Para aqueles são frequentadores e trabalhadores
do Francisco de Assis, sugrer-se que coloque o site
do CEFA como favorito em seu navegador.
Tenham a certeza que será uma ótima ferramenta
de difusão do Espiritismo.
Aproveitem!
***
Para a divulgação da Doutrina Espírita é muito
interessante que utilizemos todos os recursos que
a tecnologia da informação nos possibilita.
Aproveitamos este espaço para informar os sites
da Federação Espírita Brasileira - FEB
(www.febnet.org.br) e da Federação Espírita
Cearense - FEEC (www.feec.org.br).
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IV SEMINÁRIO DA JUVENTUDE – JOVEM E A MEDIUNIDADE
Realizou-se em 20 de setembro de 2014 no
CEFA o IV Seminário da Juventude cujo seu tema
foi “Jovem e a Mediunidade – Bate-Papo com o
Além: On line ou Off line?”. Tivemos a presença de
mais de 100 jovens de diversas instituições
espíritas, dentre as quais destacamos: Irmão Leite,
Maria de Nazaré, Lar Espírita Chico Xavier, Lar dos
Humildes, Caridade e Esperança, Vidal da Penha
e o próprio Francisco de Assis. O evento ocorreu
durante todo o dia e tivemos a participação intensa
dos jovens.
Pela manhã eles assistiram e participaram
dos trabalhos desenvolvidos pelas facilitadoras do
evento: Sandra Araújo e Solange Loyola, que
abordaram o tema mediunidade e obsessão com
atividades pedagógicas de acordo a faixa etária dos
jovens para que eles pudessem compreender
assuntos tão atuais e que atingem muitas pessoas
que nem se quer desconfiam o que realmente
ocorre com elas.
Dentre as atividades lideradas por elas,
destacamos a Caça ao Tesouro: Sandra e Solange
suscitaram aos jovens que deveriam caçar os
antídotos para a obsessão. Eles foram divididos
em grupos que não poderiam se separar, pois
deveriam estar de mãos dadas durante toda a
atividade. Eles buscaram pistas espalhadas pelo
prédio do CEFA que levavam ao Tesouro. O grupo
que achou o tesouro teve uma bela surpresa: um
pequeno baú contento os cinco livros da
Codificação: “O Livro dos Espíritos”, “O Livro dos
Médiuns”, “O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
“O Céu e o Inferno” e a “A Gênese”. Solange, com
muita sabedoria, disse aos jovens: “Só tem uma
regra pra ler os livros do Pentateuco: ser
alfabetizado”.
Outra atividade desenvolvida pelas
facilitadoras que promoveu muitos esclarecimentos
aos jovens foi o uso de um curta metragem

produzido pela TV Mundial de Espiritismo, cujo seu
título chama-se “SOZINHO?”. O curta, dividido em
quatro partes, aborda o tema obsessão. Conta um
caso de um grupo de Espíritos que trabalham para
provocar o desencarne de Paulo, um homem
casado, que é um desafeto do passado do Espírito
que lhe obsedia. Devido ao tempo, só foi possível
apresentar aos jovens as duas primeiras partes,
deixando um gostinho de “quero mais”. Mas aqueles
que desejarem assistir na íntegra, resolvemos este
problema, pois os quatro vídeos estão disponíveis
no site do CEFA para quem quiser assistir. Portanto,
aproveitem!
Durante a tarde tivemos as apresentações
artísticas dos próprios jovens, utilizando-se da
música, do teatro e até da 7ª arte, com uma curta
metragem, desenvolvendo temas de livros espíritas.
Os jovens do Lar Espírita Chico Xavier apresentaram
uma peça de teatro acerca do livro “Violetas na
Janela”; os jovens do Maria de Nazaré apresentaram
uma peça de teatro acerca do livro “As Cartas de
Chico Xavier”; os jovens do Francisco de Assis
apresentaram também uma peça de teatro acerca
do livro “Um roqueiro no Além” e os jovens do Irmão
Leite apresentaram um curta metragem que se
chama “Cartas Vivas” acerca do livro “Paulo e
Estevão”. Eles finalizaram presentando os jovens
com duas belas músicas. O evento foi encerrado
pela Presidente do CEFA, Joseane Azevedo, com
as suas considerações finais e a prece.
O IV Seminário da Juventude foi promovido e
realizado pela coordenação de Evangelização
Infanto-Juvenil do CEFA, cuja sua coordenadora é
Márcia Catunda. Quem desejar ver as fotos do
evento, elas estão disponíveis no bloco de álbuns
do site do CEFA. Vale a pena conferir!
Por Paulo do Vale e João Viegas
Site do CEFA: http://www.cefafortaleza.org.br/
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O DIRIGENTE DA CASA ESPÍRITA DEVE SER O MAIS HUMILDE TAREFEIRO
O trabalho desenvolvido nas Casas Espíritas
fundamenta-se sobre a base do amor e do bom
desenvolvimento do trabalho coletivo. Desse modo,
colaboradores encarnados e desencarnados ocupam,
cada um, uma parcela significativa e de grande
responsabilidade na primazia da realização dos
objetivos referentes à Casa enquanto hospital e/ou
educandário do Espírito.
Esta primazia perpassa primeiramente a busca
pela reforma íntima de cada um desses que formam
essa coletividade. Aparando as arestas de nosso
próprio ser estamo-nos “qualificando” para as obras
edificantes. Obras estas, que vão muito mais além
do administrar, seja em grupos de estudos, aplicar
passes, entre outras coisas, mas acolher,
compreender e auxiliar o outro em suas necessidades,
dores e ignorância.
Assim sendo, entendamos que todos os
trabalhadores de uma Casa Espírita foram convidados
a um compromisso de amor. Compromisso esse que
ultrapassa o complexo físico e espiritual que estrutura
um Centro Espírita. Além dessa função atribuída a
todos nós, e para além das Casas Espíritas, os
trabalhadores de um Centro Espírita desenvolvem
inúmeras atividades diferentes, entre essas funções
está a do dirigente, ou presidente da Casa.
Este, juntamente com a equipe do plano espiritual
responsável, tem a função de gerir os colaboradores
e as atividades realizadas na Casa. Contudo, é preciso
que percebamos que essa tarefa, além de muito amor,
requer equilíbrio e sabedoria para que as decisões e
conjecturas tomadas possam ser pensadas sempre
visando à harmonia do complexo coletivo, o respeito
às individualidades que congregam o grupo e
consequentemente a causa maior.
Nesse contexto, cabe ao dirigente ter “olhos de
ver”, compreender não só quais são as necessidades
da Casa, do que ela precisa oferecer para quem a
busca desenvolvendo e/ou fortalecendo projetos e
atividades já existentes, mas, também, perceber quem
são os trabalhadores dessa Casa para que possa
alocá-los e auxiliá-los de melhor maneira possível nas

atividades a serem realizadas. Bem como, para que
possa compreender e auxiliá-lo em suas
particularidades. Afinal, somos todos necessitados.
Trazemos todos nossas chagas e necessidades de
aprendizado.
Como já foi dito, a Casa Espírita é um complexo
fundamentado nas bases do amor e do trabalho
coletivo. Sendo assim, para que funcione de maneira
plena é preciso que cada parte desse todo esteja
equilibrada. A observação e a solução dos problemas
passa pela responsabilidade do dirigente que deve
pautar-se em Jesus, nosso Grande Mestre.
Jesus, acolhia, compreendia e auxiliava a
todos passando muito longe dos julgamentos, do
egoísmo, do orgulho, da violência às consciências,
da ansiedade, da força. Jesus amava! Jesus
ensinava libertando. Não compactuava com o que
não ia de encontro as suas verdades, as verdades
divinas, não nos isentava das responsabilidades, mas
respeitava e esclarecia.
Ainda passamos muito longe do grau de
iluminação espiritual desse Mestre e amigo, mas
trazemos em nós a mesma essência, basta-nos
desenvolvê-la. E ele mesmo, Jesus, nos disse o que
fazer para seguir os seus passos. Façamos ao outro
o que gostaríamos que nos fosse feito como nos
foi recomendado, e estaremos cumprindo nosso
papel com esmero.
Estejamos engajados em Casas Espíritas ou não,
sejamos dirigentes ou não, somos todos filhos de
Deus, trabalhadores da vinha de Jesus e o nosso
principal dever é aprender a amar. Amar de maneira
sublime, amar como Jesus nos ama.
Ser dirigente da Casa Espírita é oportunidade de
trabalho, de servir, de desprendimento ou de ser
reconhecido? Você que é ou pensa em ser dirigente
de uma casa espírita, despoje-se da vaidade, do
orgulho e do egoísmo disfarçado pelo verniz das
aparências tolas e vãs, trabalhe como o mais humilde
dos tarefeiros e estará servindo na Vinha de Jesus,
na obra do Pai Celestial.
Por José Rodrigues Xavier
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O LIVRO DO MÊS
Desencarnações Coletivas
Psicofonia IZOLDINO RESENDE Pelo Espírito JERÔNIMO MENDONÇA
...O som que o apito produzia desordenava,
cada vez mais, os pensamentos do jovem soldado e,
à medida que o trem se deslocava lentamente, os
olhares daqueles dois apaixonados se encontraram
marcando em ambos uma despedida que nem o
tempo e a dor conseguiram apagar. Desencarnações
coletivas é um livro que nos foi presenteado pelo nosso
querido instrutor Jerônimo Mendonça Ribeiro, que nos
elucida sobre diversas situações que nos surpreende,
tais como: as grandes tragédias e as mortes coletivas.
Relatando sobre o trabalho de amparo consolador da
Espiritualidade Superior. Quando olhamos para o
mundo à nossa volta, parecem-nos que se multiplicam
as catástrofes, os desastres, os cataclismos. O
Espiritismo, enquanto doutrina libertadora,
progressista e evolutiva, e por isso mesmo
considerada consoladora, objetiva auxiliar-nos a
entender o porquê dos acontecimentos de nosso dia
a dia, inclusive os mais trágicos. Assim, via

entendimento da Lei Natural e da Justiça Divina,
obtêm-se a consequente aplicação desses princípios
no cotidiano, favorecendo sua vivência, promovendo
a coerência entre o crer e o agir. Esses pontos
somam-se ao fato de que nós, enquanto Espíritos em
processo evolutivo, temos um passado de
descumprimento da lei divina que precisa ter seu rumo
corrigido, não apenas para equacionar nossos
problemas de consciência, mas também, para nos
harmonizarmos com nossos semelhantes, afetados
pelas nossas ações de desvirtuamento da lei. O
importante em tudo isso é mantermos a serenidade,
olharmos para frente e divisarmos o futuro, pois “A
marcha do espírito é sempre crescente e ascendente.
É preciso descobrir quanto bem se é capaz de fazer
agora para que o próprio crescimento não se detenha”
(Portásio).
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na Livraria
do CEFA a R$ 10,00. Aproveitem!

EVENTO DE OUTUBRO
ALMOÇO BENEFICENTE CEFA
Data: 19/10/2014 (DOMINGO)
Horário: 12:30 h
Local: CEFA
Promova um Domingo diferente para você e traga sua familia e/ou amigos, venha se deliciar de um excelente
strogonoff de frango e de soja, onde essa ação beneficente será revertida no suporte financeiro do CEFA.
O ingresso simbólico de apenas R$ 10,00 estará à venda na Livraria Bezerra de Menezes no CEFA.
OBS: Sobremesas e refrigerantes não estarão inclusos, mas estará à venda no próprio local do almoço.
As sobremesas que estarão disponíveis para compra será: Creme de Abacaxi, Ameixa c/maçã e Chocolate.
Aproveite e chegue 30 minutinhos mais cedo para aproveitar o Bazar de Peças Variadas e Novas que iniciará
a partir das 12:00 horas.
Ação Social do CEFA
Site do CEFA - http://www.cefafortaleza.org.br
A equipe do Boletim tem o prazer de anunciar que o Site do CEFA está disponível à visitação. Assim, os
eventos e atividades da Casa e do movimento Espírita serão divulgados através desta página. Os Boletins, a
Livraria e fotos dos eventos da instituição lá também estarão. Para aqueles que são frequentadores e
trabalhadores do Francisco de Assis, sugere-se que coloquem o site do CEFA como favorito em seu navegador.
Tenham a certeza que será uma ótima ferramenta de difusão do Espiritismo. Aproveitem!

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%
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HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

Quarta-feira

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

Segunda-feira
18h00min
19h00min
19h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PASSE
ESDE/EADE

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA
ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira
18h00min
19h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO DE OBRAS
ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE (Assistência Espiritual)
PASSE

Sexta-feira
18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL e MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove
estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!

Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago
__
Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização Infanto-Juvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

PALESTRAS PÚBLICAS DE OUTUBRO/2014

Dia 01, quarta-feira, AÇÃO E REAÇÃO (Carlinhos);
Dia 03, sexta-feira, APRESENTAÇÃO DO DVD ‘DATA LIMITE’ (Equipe);
Dia 08, quarta-feira, AUTO DE FÉ DE BARCELONA (Césart Carneiro);
Dia 10, sexta-feira, CONHECE-TE A TI MESMO (Mairton);
Dia 15, quarta-feira, TRABALHANDO PARA O PROGRESSO ESPIRITUAL
(Augusto César);

Dia 17, sexta-feira, A FALTA DA CARIDADE (Guilherme);
Dia 22, quarta-feira, A PORTA ESTREITA (Rejane);
Dia 24, sexta-feira, SE TUA MÃO FOR CAUSA DE ESCÂNDALO (Alcides);
Dia 29, quarta-feira, MEDIUNIDADE E ESPIRITISMO (Osman);
Dia 31, sexta-feira, A SITUAÇÃO DO ESPÍRITO APÓS O DESENCARNE(Pádua).
ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE OUTUBRO

1804 - 03 OUT — Nasce em Lyon, na França, Hippolyte Léon
Denizard Rivail — ALLAN KARDEC, o Codificador da Doutrina
Espírita; desencarnou em Paris, na França, em 31 de março de
1869.
1861 - 09 OUT — Em Barcelona, Espanha, por determinação
do bispo local, são queimados em praça pública 300 volumes de
obras espíritas, enviadas por Allan Kardec e Maurice Lachátre. O
episódio ficou conhecido como o “Auto de Fé de Barcelona”.
1926 - 13 OUT — A bordo do navio Iris, em águas da Bahia,
desencarna Manoel Vianna de Carvalho, um dos maiores tribunos
espíritas do Brasil, fundador de várias Instituições Espíritas no
País. Nascido em Icó, no Ceará, em 10 de dezembro de 1874.

Responsável pela elaboração deste Boletim: Luís Cunha, tel. 3224-7016/8742-4369, e-mail: luiscunhace@yahoo.com.br
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É DANDO QUE SE RECEBE?
A Sociedade ficou aterrorizada com as
declarações à Justiça do ex-diretor da Petrobras
Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef,
acerca de um esquema de corrupção na
Petrobras, com pagamento de propina a partidos
políticos durante os anos de 2006 a 2012.
Em delação premiada, Costa e Youssef
esclareceram como funcionava o esquema: os
diretores da Petrobras e o doleiro negociavam
com as empreiteiras o percentual da propina. Em
contrapartida, as empresas conseguiam os
contratos. O dinheiro da propina saia dos cofres
das empresas e era distribuído aos diretores da
Petrobras, a políticos e também ao doleiro.
Youssef disse que sem o pagamento da
propina, o contrato não era fechado. Costa resume
a lógica do sistema: “Se houve erro, e houve erro...
foi a partir da entrada minha na diretoria por
envolvimento com grupos políticos principalmente
que, usando a oração de São Francisco, que é
‘dando que se recebe’. Eles usam muito isso”.
A Sociedade capitalista na qual se vive hoje é
baseada nas relações de interesses recíprocos
como o exemplo a seguir: o trabalhador procura por
um emprego para oferecer a sua força de trabalho,
em contrapartida espera receber um salário digno
de seu empregador. Podemos enumerar muitos
casos de relações de interesses recíprocos nos
quais ambas as partes saem ganhando sem que
haja transgressão das leis humanas. Portanto, todas
essas relações são legítimas, podendo se aplicar o
mesmo verso da Oração de São Francisco.
No entanto, vemos claramente no caso acima
uma distorção do referido verso, numa tentativa
desesperada de justificar o desvio de conduta e
infração das leis humanas para satisfação dos
interesses pessoais dos envolvidos.

Analisando a Oração de São Francisco,
podemos concluir que seu autor se refere às relações
de beneficência e benevolência, ou seja, a nossa
capacidade de renunciar aos nossos interesses para
servir ao próximo.
É neste sentido que devemos lembrar os sábios
ensinos do Homem de Nazaré, quando diz: “Quando
derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o
que faz a vossa mão direita”.
Assim, não há ambiguidades nas suas palavras
quando se trata de fazer o bem, que sintetizamos
abaixo: o bem deve ser feito pelo simples prazer de
fazer o bem, nada mais do que isso.
Não se deve esperar recompensas materiais
ou morais, nem reconhecimento, nem gratidão
daqueles que foram beneficiados pelas nossas boas
ações. Por outro lado, aqueles que vestem a capa
da bondade para serem glorificados pelos homens,
e assim ganharem respeito e consideração pelas
suas “boas obras”, Jesus já sentenciou: “eles já
receberam sua recompensa”.
Portanto, não transportemos a lógica do
sistema capitalista, por mais justa e correta que
ela seja perante as leis humanas, para as nossas
relações de beneficência e benevolência. Quem
pensa e age assim desperdiça inúmeras
oportunidades de renunciar a seu orgulho,
egoísmo e vaidade, pois este é um dos propósito
de fazer o bem.
Os espíritas que têm a convicção na vida futura
e na existência de Deus devem saber que todas
as suas ações serão avaliadas pela sua intenção
do que pelos seus efeitos. Tudo isso será
contabilizado quando chegar o momento de
regressar ao plano espiritual.
Por J.V.

02
ENTREVISTADO DO MÊS
Saudações a todos! O entrevistado deste mês é Jarismar Duete, vice-presidente do CEFA. Ele
coordena o Grupo de Pais, atividade desenvolvida todos os sábados das 15 às 16h30min. Vamos lá?
Boletim - Agradecemos por conceder esta que era uma oportunidde maravilhosa de
entrevista. Quais são os objetivos do Grupo de crescimento intelecto-moral, então, a filha retrucou
Pais?
– mamãe, se é algo tão bom, por que a senhora
Jarismar - Caros amigos da equipe do Boletim e a não participa? - Desde então, aquela mãe tornoutodos os seus leitores, envio-lhes as minhas se uma participante ativa, pois sentiu a
saudações de paz e alegria. Pois bem, a necessidade de exemplificar para a filha aquilo em
evangelização infantojuvenil do CEFA segue as que a orientava. Veja só, a Casa propicia uma
diretrizes da FEB, a qual orienta, pedagogicamente, atividade em que pode estar junto todo o conjunto
a divisão dos ciclos de estudo pelas faixas etárias. familiar, o que é raro nos tempos modernos da
Portanto, trabalhamos com crianças de meses, celeridade e da virtualidade. Se é importante
inseridas no programa de evangelização para bebês convivermos o máximo possível, melhor ainda é
até adultos das mais variadas idades. Dentro quando essa convivência é pautada nos
desses ciclos está o grupo de pais e mães, o qual ensinamentos do Cristo. Já ouvimos incontáveis
ojetiva, primordialmente, o estudo do Evangelho de testemunhos de que a convivência familiar ficou
Jesus iluminado pela Doutrina Espírita, bem como mais agradável, amistosa, fraterna mesmo, o
propiciar momentos de socialização e interação das diálogo fluiu, após a participação integrada da
família.
famílias.
Boletim - Quais são as atividades desenvolvidas Boletim - Os pais que desejarem participar do
Grupo de Pais, o que eles devem fazer?
pelo Grupo de Pais?
Jarismar - Fazemos diversos estudos, tais como: Jarismar - Basta dirigir-se ao auditório do CEFA,
o estudo do Evangelho, estudo de livros com todos os sábados, às 15h00min. Durante a acolhida
enfoque nos desafios da vida familiar e, atualmente, serão direcionados para a respectiva sala de estudo
estamos estudando a apostila editada pela FEB, e confraternização.
especificamente, para a reunião de pais, onde Boletim - Suas considerações finais:
aborda os princípios da Doutrina Espírita. Também Jarismar - Pois bem, lembro-me de Santo
participamos das atividades de visitas a instituições, Agostinho, em bela passagem do Evangelho
dentro do programa “Ouça a Voz do Coração”, do Segundo o Espiritismo, no capítulo XIV, item 9,
Grupo Musical Filhos de Assis, onde o grupo de quando exorta: “Ó espíritas! Compreendei o grande
pais e mães acompanha os evangelizandos nessas papel da Humanidade; compreendei que, quando
visitas.
produzis um corpo, a alma que nele encarna vem
Boletim - Quantos pais frequentam o Grupo de Pais do espaço para progredir; inteirai-vos dos vossos
e quem são eles?
deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar
Jarismar - Em média de trinta a quarenta de Deus essa alma; tal a missão que vos está
participantes. São pais, mães, tios, avós, enfim, os confiada e cuja recompensa recebereis, se
responsáveis pelos evangelizandos. É gratificante, fielmente a cumprirdes.”
pois algumas vezes, os participantes levam amigos,
Está claro, que a missão primeva dos pais e
vizinhos, que não são necessariamente espíritas. mães é ser o elo de ligação entre a criatura que
O debate enriquece e o ciclo de amizades se nos bate à porta em forma de filho e o seu Criador,
amplia.
a sua essência, nosso Pai Maior, religando-os e
Boletim - Quais são os benefícios para a família despertando naqueles os nobres sentimentos e
de ter seus filhos na evangelização e seus pais virtudes, muitas vezes latentes, como uma semente
esperando o lavrador para despertá-la.Para finalizar
participando deste trabalho?
Jarismar - Certa vez, uma mãe relatou no grupo ouçamos o chamado de Amélia Rodrigues “... Quem
que não frequentava a reunião de pais, porém instrui, oferece meios para que a mente alargue a
levava a filha para a evangelização todos os compreensão das coisas e entenda a vida. Quem
sábados, a deixava e depois voltava para pegá- educa, cria os valores éticos culturais para uma
la. Ocorreu que um dia a filha a questionou sobre vivência nobre e ditosa. Quem evangeliza, liberta
a importância da evangelização e ela respondeu para a vida feliz...”.
Por Jarismar Duete

03
O LIVRO DO MÊS

Materializações de Espíritos
Por Ernesto Bozzano e Paul Gibier
Neste livro, encontramos descrições de classes e fenômenos de materialização, a saber:
1 • Materializações de espíritos;
2 • Penetração da matéria ou desmaterialização.
Paul Gibier e Ernesto Bozzano descrevem com riqueza de detalhes suas experiências e
conclusões sobre os fenômenos de materializações que acompanharam e estudaram minuciosamente.
Quem quiser adquiri-lo, está à venda na Livraria do CEFA a R$ 10,00. Aproveitem!

EVENTO DE NOVEMBRO

2o FESPAD
Fórum Espírita Permanente de Prevenção e Superação do uso de Alcool e outras Drogas
Tema: Equanto houver sol...
com:
Jorge Damasceno e Nonato Albuquerque
Data: 08/11/2014
Horário: 17h30min às 20h30min (com intervalo)
Local: CEFA
Inscrições: www.feec.org.br
300 vagas
Promoção e realização: FEEC

“Não há mérito algum em rejeitar o dinheiro por temer a corrupção, a
droga por temer o vício e o amor por temer o sofrimento.
A verdadeira força está em aprender a lidar e elevar-se acima disso
tudo.”
Ronaud Pereira

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%

04
CEFA - Centro Espírita
Francisco de Assis
__

Rua Senador Catunda, 117,
Tel. 3221-6163 Fortaleza-Ce
DIRETORIA

HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

Quarta-feira

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

Presidente
Maria Joseane AzevedoTeixeira

Segunda-feira

Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete

18h00min
19h00min
19h30min

Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos
Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares Cunha
Secretário Geral
Jamile Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__
Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago
__

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PASSE
ESDE/EADE

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA
ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira
18h00min
19h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO DE OBRAS
ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE (Assistência Espiritual)
PASSE

Sexta-feira
18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL e MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove
estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!
PALESTRAS PÚBLICAS DE NOVEMBRO/2014

Dia 05, quarta-feira, INTERNET E ESPIRITUALIDADE (Júlio Araújo);
Dia 07, sexta-feira, CONHECE-TE A TI MESMO (Mairton);
Dia 12, quarta-feira, A FÉ TRANSPORTA MONTANHAS (Sandra);
Dia 14, sexta-feira, REFORMA INTERIOR COM ALEGRIA (Francisco Nunes);
Dia 19, quarta-feira, ESCALA ESPÍRITA (Osman);
Dia 21, sexta-feira, REENCARNAÇÃO (Sebastião);
Dia 26, quarta-feira, A PROIBIÇÃO DE EVOCAR OS MORTOS (Pádua);
Dia 28, sexta-feira, O ORGULHO, NOSSO PIOR INIMIGO (Carlinhos);
Dia 30, domingo, VOCÊ E A PAZ (Andrade);

Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização Infanto-Juvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE NOVEMBRO

1840 - 06/NOV — Em Porto Alegre-RS, foi inaugurada a
Primeira Exposição de Jornais, Revistas e Obras Espíritas,
promovida pela Federação Espírita do Estado.
1936 - 12/NOV — Abertura do Nono Congresso Brasileiro
de Esperanto, com a participação de Ismael Gomes Braga e
Carlos Imbassahy.
1939 - 15/NOV — No Rio de Janeiro, Deolindo Amorim faz
a abertura do Primeiro Congresso de Jornalistas e Escritores
Espíritas, no auditório da ABI.
1980 - 11/NOV — Divaldo Franco psicografa mensagem de
Joanna de Ângelis em inglês e de trás para a frente, na TV
Uberaba de Minas Gerais.

Responsável pela elaboração deste Boletim: Luís Cunha, tel. 3224-7016/8742-4369, e-mail: luiscunhace@yahoo.com.br
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OS RUÍDOS E A ESSÊNCIA DO NATAL
É Natal! É Natal!... É tempo de 13º! É tempo
de comprar! É tempo de troca de presentes! É
tempo de mesa farta! É tempo de extravasar na
comida e na bebida! É tempo de colocar o piscapisca nas janelas! É tempo de montar a árvore de
Natal! É tempo de Papai Noel! Diante da avalanche
de informações que envolvem o Natal, como
lembrar daquilo que é essencial neste dia?
O Natal dos dias de hoje pode ser comparado
a uma emissora de rádio que concorre com outras
piratas que estão na mesma frequência. O ouvinte
não consegue discernir o que vem dela do que é
uma invasão. Tudo que se ouve parece ruído.
Precisamos de um filtro para reter as interferências
e receber, de forma limpa e clara, apenas a
transmissão da legítima emissora. Para isso, vamos
buscar, historicamente, de onde vieram alguns
símbolos e ritos que fazem parte do Natal.
Troca de presentes e banquetes. Aponto duas
referências: uma está na Bíblia; São Mateus narra
o encontro dos magos com o menino Jesus para
lhe adorar, oferecendo ouro, incenso e mirra. Outra
está no festival romano Saturnalia, em homenagem
ao deus Saturno, que ocorria em meados de
dezembro. A Saturnalia tinha início com grande
banquete; os participantes tinham o hábito de visitar
seus amigos e presenteá-los. Era a festa mais
popular entre os romanos, que durava de 3 a 7 dias,
onde as regras sociais podiam ser quebradas. Esta
festa continuou até o séc IV D.C., quando seus
rituais foram absorvidos pelo Natal.
Papai Noel. Apesar de ser considerada uma
lenda, sua origem é real, se trata de São Nicolau,
bispo na Turquia que viveu no séc. IV e costumava
ajudar pessoas pobres, pondo moedas de ouro nas
chaminés de suas casas no Natal. Porém, a imagem

que se tem hoje de Noel foi elaborada no séc. XIX
pelo cartunista Thomas Nast, sendo posteriormente
utilizada em campanhas publicitárias de várias
empresas, devido à popularidade do bom velhinho.
Muito dos costumes do Natal não tem relação
com seu aniversariante. Infelizmente, a maioria é
de origem humana, que satisfazem a uma
determinada necessidade e interesses materiais.
Diante deste turbilhão de informações, eu pergunto:
Qual é a essência do Natal?
Se o aniversariante é Jesus de Nazaré, quais
são os presentes que devemos oferecê-lo? Ouro,
incenso e mirra como fizeram os magos?
Recorro ao 1º item do cap. Fora da Caridade
Não Há Salvação de “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”, que resumo abaixo: nesta passagem
ele faz uma distinção clara e objetiva entre aqueles
que servem a Jesus daqueles que não o servem.
Aqueles que o servem são os que deram comida a
quem tinha fome, deram água a quem tinha sede,
deram abrigo a quem não tinha onde morar, deram
vestes aos descamisados, visitaram os que estavam
presos e doentes.
O auxílio ao próximo, seja ele quem for, é a
resposta da essência do Natal. Este auxílio independe
de tempo e lugar. É por isso que afirmo que “O espírito
do Natal deve ser vivido todos os dias!”.
Caro leitor, não é minha intenção convencê-lo
de deixar de praticar os costumes Natalinos.
Podemos praticá-los, porém, dando um sentido mais
espiritualizado a eles. Assim, o Natal é tempo de
presentes, mas também de reconciliação, é tempo
de mesa farta, mas também de gentileza, é tempo
de enfeitar nossa casa, mas também de
solidariedade, é tempo de Papai Noel, mas também
de caridade. Pensemos nisso! Um Feliz Natal!
J.V.

02
OS 73 ANOS DO CEFA
O mês de dezembro é sempre um mês de festas no CENTRO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS/CEFA.
É que nessa época comemoramos o aniversário de sua fundação, ocorrida em 02 de dezembro de 1941.
Portanto, há 73 anos foi concretizada mais uma
obra do Plano Espiritual Superior, tendo como fundador, no plano material, o nosso então querido Irmão OLÍVIO SILVA, que contou com a ajuda dos
trabalhadores deste e do plano espiritual.

Ao longo desses 73 anos, nosso Centro Espírita, hoje denominado CENTRO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS, tem procurado cumprir sua missão divulgando a Doutrina Consoladora e prestando serviços de caráter social e espiritual àqueles
que o procuram.
Em face da dedicação de seus trabalhadores,
tem sido possível dar prosseguimento às atividades beneficentes desta Casa.

Fundou esta Casa Espírita, denominando-a
CENTRO ESPÍRITA UNIÃO E CARIDADE FRANCISCO DE ASSIS.

Reconhecemos, porém, que precisamos fazer
mais em favor dos que buscam aqui o alívio para
suas aflições e o conhecimento para compreenderem melhor o sentido da vida. O campo de trabalho
é grande.

Em 21 de novembro de 1942 seus estatutos
foram publicados no Diário Oficial do Estado do
Ceará.

No entanto, é necessário Amor e Instrução,
para melhor servir e divulgar a Doutrina Espírita no
seu tríplice aspecto: Ciência, Filosofia e Religião.

Em 04 de dezembro do mesmo ano tais estatutos foram devidamente registrados no Cartório
Pergentino Maia.

Que as atividades já desenvolvidas pelo CEFA
nestes 73 anos sirvam de estímulo para que todos
nós nos doemos um pouco mais, imbuídos do ideal
de bem servir, em prol dos nossos semelhantes e
em obediência ao mandamento maior: Exercer a
CARIDADE.
L.C.

Seu fundador permaneceu fisicamente entre
nós até o dia 10 de dezembro de 1971, quando
partiu para a outra dimensão.

É NATAL
Senhor, quisera, neste Natal, armar uma árvore dentro do meu coração e nela pendurar, em
vez de presentes, os nomes de todos os meus
amigos.

Os nomes de todos os que já passaram pela
minha vida. Uma árvore de raízes muito profundas, para que seus nomes nunca mais sejam
arrancados do meu coração.

Os amigos de longe e os de perto. Os antigos e os mais recentes. Os que vejo a cada dia
e os que raramente encontro. Os sempre lembrados e os que às vezes ficam esquecidos.

De ramos muito extensos, para que novos
nomes, vindos de todas as partes, venham juntar-se aos existentes.

Os constantes e os intermitentes. Os das horas difíceis e os das horas alegres. Os que sem
querer magoei ou, sem querer me magoaram.
Aqueles a quem conheço profundamente e aqueles que me são conhecidos apenas pelas aparências.
Os que pouco me devem e aqueles a quem
muito devo. Meus amigos humildes e meus amigos importantes.

De sombra muito agradável, para que nossa amizade seja um momento de repouso, nas
lutas da vida.
Que o Natal esteja vivo em cada dia do ano
novo que se avizinha, para que as luzes e cores
da vida estejam presentes em toda a nossa existência e concretizem, com a ajuda de Deus, todos os nossos desejos.
Feliz Natal!
Danielle Nunes Melo

Livraria Espírita BEZERRA DE MENEZES, a livraria do CEFA
Aproveite e adquira as obras de Allan Kardec com desconto de 30%
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O LIVRO DO MÊS
O Evangelho Segundo o Espiritismo
Em homenagem ao Natal e também aos 150
anos de publicação de “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”, este é o livro do mês de dezembro.
Ele nos mostra que independente das controvérsias
da vida de Jesus de Nazaré, o seu maior legado
para a humanidade são os ensinos morais. De
maneira elegante e inteligente, Kardec seleciona
as passagens contidas na Bíblia, na sua maioria,
retiradas do novo testamento, que contém os
ensinos de Jesus. Eles são analisados pela
perspectiva do Espiritismo, seja através das
considerações feitas por Kardec ou pelas instruções
dos Espíritos.

Transcrevemos abaixo parte do prefácio do
livro, onde O Espírito de Verdade esclarece o
verdadeiro caráter do Espiritismo: “... são chegados
os tempos em que todas as coisas hão de ser
restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para
dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e
glorificar os justos.... As grandes vozes do Céu
ressoam como sons de trombetas, e os cânticos
dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos,
a vós homens, para o divino concerto... fazei
uníssonas vossas vozes, e que,... elas se
estendam e repercutam de um extremo a outro do
Universo.”

EVENTOS DE DEZEMBRO
Encerramento ESDE ano letivo 2014
ESDE Sábado – 13 de dezembro (horário: 17h30min às 19h)
Palestra sobre o Natal com Alcides, finalizando com uma integração com todos os alunos.
ESDE Segunda – 15 de dezembro (horário: 19h30min às 21h)
Abertura com apresentação musical dos alunos do ESDE III, cujos facilitadores são Nerli e Xavier. Palestra
sobre o Natal com Socorro Sousa, finalizando com apresentação do Grupo Musical Filhos de Assis.

Encerramento Programa 3ª Idade ano letivo 2014
Em 7 de dezembro (Domingo das 8 às 11h30min) - Confraternização dos Trabalhadores do Programa
3ª Idade.
Dia 14 de dezembro (Domingo das 07h30min às 12h) - Encerramento das atividades do Programa 3ª Idade
com a festa natalina dos idosos.
Campanha do lençol – Entregar na recepção do CEFA até o dia 12 de dezembro.
Agradece Ação Social

CONVOCAÇÃO
A Diretoria Executiva do Centro Espírita Francisco de Assis (CEFA) convoca
os sócios efetivos para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será realizada
em sua sede, à Rua Senador Catunda nº 117, Benfica, no dia 14 de dezembro de
2014 (2º domingo), às 15h, para tratar:
1 – Prestação de contas (balancete financeiro anual do CEFA);
2 – Apresentação dos relatórios das atividades das coordenações; e
3 - Eleição para nova Diretoria Executiva e Conselho Consultivo Fiscal do CEFA.
Atenciosamente,
Maria Joseane Azevedo Teixeira
Presidente do CEFA
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DIRETORIA
Presidente
Maria Joseane AzevedoTeixeira
Vice-Presidente
Jarismar Cavalcante Duete
Tesoureiro
Francisco Eudo Rodrigues dos
Santos
Tesoureiro Adjunto
Luís Gustavo Tavares Cunha
Secretário Geral
Jamile Medeiros Ripardo
Vice-Secretário
Lúcia Helena Araújo Bezerra
__

HORÁRIO DE NOSSAS ATIVIDADES

Domingo
08h30min
17h00min
17h30min
18h00min
19h00min

Quarta-feira
IDOSOS (2o e 4o domingos)
MEDIÚNICA
ORIENTAÇÃO FRATERNA
HORA DA PRECE
PASSE

Segunda-feira
18h00min
19h00min
19h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PASSE
ESDE/EADE

Terça-feira
15h00min
15h00min
16h00min
16h00min
17h00min
18h00min
19h00min
19h30min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
TRABALHOS DE OFICINA
AE (Assistência Espiritual)
MEDIÚNICA
PASSE
ORIENTAÇÃO FRATERNA
MEDIÚNICA
ECTOPLASMIA
AE (Assistência Espiritual)
EPE (Estudo da Doutrina)
PASSE

18h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Quinta-feira
18h00min
19h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
ESTUDO DE OBRAS
ESPÍRITAS
MEDIÚNICA
AE (Assistência Espiritual)
PASSE

Sexta-feira
18h00min
19h00min
19h30min
20h30min

ORIENTAÇÃO FRATERNA
GEM
PALESTRA PÚBLICA
PASSE

Sábado
15h00min
17h00min
17h30min

EVANGELIZAÇÃO
INFANTIL e MOCIDADE
PASSE
ESDE/EADE

Semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 09h, o CEFA promove
estudo e orientações sobre o Evangelho no Lar. Compareça!

Conselho Consultivo
Presidente
Manuel Marques Costa (Neto)
Vice-Presidente
Eleni Batista da Silva
Secretário
Francisco William Pires de
Alcântara
Suplente
Vago
__
Coordenadores
Mediúnica
Lucimar Santiago
Doutrina
Maria do Socorro Azevedo
Teixeira
Evangelização Infanto-Juvenil
Márcia Maria Catunda
Ação Social
Fernanda Albuquerque
Eventos
Vago

PALESTRAS PÚBLICAS DE DEZEMBRO/2014

Dia 03, quarta-feira, A CURA MAIOR (Lizst Rangel);
Dia 05, sexta-feira, PAZ E BEM (Romélia);
Dia 10, quarta-feira, O ADVENTO DE JESUS (Mairton);
Dia 12, sexta-feira, JESUS E A MULHER ADÚLTERA (Júlio);
Dia 17, quarta-feira, JESUS: MODELO E GUIA (Pádua);
Dia 19, sexta-feira, A VERDADEIRA FESTA NATALINA (Jacinto);
Dia 24, quarta-feira, O NATAL NA ÓTICA ESPÍRITA (Rejane);
Dia 26, sexta-feira, AS PERSPECTIVAS PARA UM ANO NOVO (Wagner);
Dia 31, quarta-feira, ESPERANÇAS E CONSOLAÇÕES (Osman);
ALGUNS FATOS ESPÍRITAS DE DEZEMBRO
1900 - 24/DEZ — Em Rio das Flores-RJ, nasce a médium Yvonne
do Amaral Pereira, desencarnada no Rio de Janeiro em 09/03/1984.
1904 - 08/DEZ — Em Recife, Pernambuco, ocorre a fundação da
Federação Espírita Pernambucana, sendo eleito e empossado como
Presidente o Sr. Clodoaldo Fernandes Viana.
1934 - 05/DEZ — No Rio de Janeiro, desencarna Humberto de
Campos Veras, escritor e deputado estadual, membro da Academia
Brasileira de Letras (1920), tendo vários livros, como espírito,
psicografados por Chico Xavier. Em muitas obras utiliza o pseudônimo
de “Irmão X”
1953 - 07/DEZ — Em Lisboa, Portugal, a polícia invadiu a sede da
Federação Espírita Portuguesa, confiscando todos os bens e
propriedades, entregando-os à Santa Casa de Misericórdia que, por
sua vez, os entregou à Casa Pio de Lisboa, destruindo a fabulosa
biblioteca de 12.000 volumes.
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