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EDITORIAL
APRENDENDO A GOSTAR DAS MUDANÇAS
“Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas
levantam barreiras, outras constroem moinhos de
vento”, Érico Veríssimo. É muito comum as pessoas
desejosas de conhecerem o Espiritismo nos
perguntarem se o processo da desencarnação é
doloroso, e sempre respondemos com “depende”, e
completamos “como você lida com mudanças?”.
Desencarnar é acordar subitamente do outro lado, em
uma vida bastante diferente, novos relacionamentos,
novas moradias, novos trabalhos... Mas podemos
garantir que encarnar é muito mais difícil, pois o
espírito sai de sua zona de conforto (plano espiritual)
para viver em um mundo de Provas e Expiações, com
outro nome, em uma forma infantil, etc, etc. A
capacidade de adaptação à uma nova condição de vida
parece ser uma necessidade que todos temos nesta
marcha rumo à felicidade. Mais um mês inicia e chega
repleto de incertezas quanto ao funcionamento
presencial de nossa amada Casa Espírita. Ansiosos
pelos abraços e beijos fraternos, contamos os dias para
este momento. Mas não seria esta também uma forma
de adiarmos nossa felicidade para um futuro que não
sabemos ao certo? Por que não buscarmos a felicidade
aqui e agora? Com este pensamento, a CCEDA
retornou suas atividades, agora com as ferramentas
virtuais. São cinco Reuniões Públicas em Lives que
ficam gravadas no Facebook, retorno dos grupos de
estudo usando reuniões virtuais (ESDEs, EADE,
Estudos de Livros, Cursos), idem para a Mocidade, e
até a Evangelização Infantil voltou, utilizando os pais
como multiplicadores, e enviando vídeos preparados
pelos evangelizadores para os pais. Também
conseguimos retornar com a Conversa Fraterna
Remota, tão necessária nestes dias de dificuldades e
isolamento, e conseguimos fazer campanhas para
arrecadar mantimentos para aqueles assistidos da
CCEDA que residem no morro do Pimentel.
Multiplicamos o alcance da mensagem espírita para
pessoas e cidades surpreendentes, que nunca havíamos
imaginado atingir.
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Jesus nos alertou que o Pai não nos coloca fardos
em nossos ombros mais pesados do que podemos
suportar, e talvez por isso, a pandemia nos
alcançou
em
momentos
de
grande
desenvolvimento tecnológico e deste mundo
virtual, que nos serve de consolo... Mas
trocaríamos tudo isto pela volta dos abraços e
beijos fraternos, não? Eu sei... Nós sabemos... E
Jesus também sabe... Mas enquanto não chega este
momento, vamos aprendendo a ser felizes, a gostar
das mudanças que a vida nos proporciona,
agradecendo pelos dias de chuva e pelos de sol,
pelas noites e pelos dias, pelos momentos
encarnados e pelos desencarnados, pelos
relacionamentos que chegam e pelos que se vão,
pelos lugares em que estivemos ontem, pelos em
que estamos hoje e pelos em que estaremos
amanhã, entendendo que somos todos viajores
nesta estrada da vida, e quem sabe, aproveitando
sempre os ventos que sopram, para construirmos
nossos moinhos de vento da felicidade.
Muita paz

CAIXA OS ESPÍRITOS FALAM

FALA DEOLINDO

"A Terra é abençoada escola para o espírito em
evolução. Cada existência no corpo é um estágio
imprescindível ao seu aprendizado. As
dificuldades são lições valiosas. As provações são
testes necessários. A dor é a educadora por
excelência. Os obstáculos são convites à
superação. O aproveitamento curricular depende
do esforço individual. Não há privilégios e
favorecimentos ilícitos. Toda promoção se baseia
nos méritos pessoais. O próximo e a cartilha viva.
Jesus é o Mestre"
Irmão José - livro Lições da Vida

O Espiritismo, pela sua
influência renovadora, concorrendo
para o progresso espiritual daqueles
que lhe seguem a orientação
doutrinária, tem consequências
capazes de formar um tipo de
mentalidade diferente (...)
Se, portanto, o Espiritismo pode formar outra
mentalidade (...) é claro que também preconiza,
implicitamente, outros padrões de comportamento.
O espírita não pode ser um tipo esquisito ou
excêntrico, um marginal, socialmente falando,
porque o espírita esclarecido tem o dever de
melhorar o seu comportamento na vida particular,
como na vida social. Todas as consequências do
Espiritismo nos levam ao equilíbrio. Notemos que
todos os ensinos morais do Espiritismo se firmam
sobre o princípio da responsabilidade pessoal: o
homem é responsável pelos seus pensamentos,
pelos seus atos, sejam públicos, sejam ocultos (...)
cada qual é responsável pela sua consciência, cada
qual deve saber o que deve e o que não deve fazer
(...) Todo aquele que se integra realmente na
doutrina espírita tem o dever de procurar, dia a dia,
ser melhor.
Deolindo Amorim – livro Cadernos Doutrinários

https://www.facebook.com/Casa-Da-Cultura-Esp%C3%ADritaDeolindo-Amorim-369601043133564/
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ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS DE
MAIO
Nosso Mestre Jesus está sempre nos convidando
a dividir muito mais do que o pão que nos
alimenta, mas para os simples que nem este pão
têm para saciar sua fome nós podemos aceitar o
convite de Jesus começando por minimizar essa
fome. A Casa da Cultura Espírita Deolindo
Amorim agradece a todos os companheiros que
contribuíram com as doações para mais de 85
bolsas de mantimentos para as famílias da
comunidade do Pimentel. Em nome dessas
famílias do Pimentel, nossa profunda gratidão por
sua
doação.
Saúde, Paz e Luz a todos!
A Diretoria

CURSO DE TÉCNICAS DE EXPOSIÇÃO
Este mês a CCEDA realizou virtualmente um curso
de técnicas de exposição para seus expositores. O
curso terminou na terça-feira, dia 19/05, e dele
participaram 14 expositores da CCEDA. Ao todo
foram quatro aulas das quais duas teóricas e duas
práticas. Nessas aulas os participantes receberam
várias informações e dicas úteis para o desempenho
de um bom trabalho expositivo. Nossos trabalhadores
estão sempre em busca de aperfeiçoamento para
tornar as palestras mais instrutivas, consoladoras e de
fácil entendimento para aqueles que as assistem.
Todos os participantes apreciaram a oportunidade de
aperfeiçoamento e agradeceram a esta Instituição que
está sempre atenta às necessidades de seus
trabalhadores e frequentadores
32ª JEET – 2020
Companheiros Espíritas, mesmo com pandemia,
quarentena, isolamento e outros desafios ainda assim
faremos a nossa 32ª JEET em Momentos com Jesus.
Nossa 32ª JEET este ano terá uma forma diferente, mas
com o mesmo aconchego e profundidade nos estudos.
Faremos uma JEET ao vivo pelo Facebook em dois
domingos, dias 26/07 e 02/08, para todos participarem no
conforto e segurança de seus lares. O mais legal é que
vocês poderão fazer perguntas, participar online pelo chat
e receber as respostas elaboradas pelos próprios
expositores, ao vivo. Até nossas reuniões de coordenação
são virtuais! Aguardem só mais um pouco que a
Coordenação do Evento irá postar no Face e no Instagram
da JEET maiores detalhes.
A Coordenação
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ATIVIDADES DA CCEDA
SEGUNDA-FEIRA
REUNIÃO PÚBLICA - Pérolas da Codificação (Palestra e
10h30

Dia
3

Passe)

14h
14h
17h

Reunião de Estudos e Passes Auta de Souza

10

Resp.: Andréa

Oficina Auta de Souza - Laborterapia e Artesanato

17

Resp.: Alvarina

CEE-LD Círculo de Estudos Espiritas/Léon Denis

24

Resp.: Cleide

TERÇA-FEIRA
Núcleo Assistencial Escolinha do Pimentel
09h

Dia
4

Resp.: Christiane

Visita à Mansão dos Velhinhos
Tratamento Espiritual (Inscrições aos sábados)
18h30
15h

11
18
25
Dia
6
13
20
27

Resp.: Inês e Malu

20h

Fluidoterapia
Resp.: Inês

QUARTA-FEIRA
REUNIÃO PÚBLICA - Palavras do Codificador
15h
(Palestra interativa e Passe) - Resp.: Cleide

17h

Estudo Aprofundado do Livro O Céu e o Inferno
(EALCI) Resp.: Tania

REUNIÃO PÚBLICA (Palestra e Passe)
QUINTA-FEIRA
Estudo do Livro A Gênese
09h
20h

Dia

Resp.: Albano

5

Oficina Auta de Souza (Laborterapia e Artesanato)
14h
Resp.: Alvarina

12

REUNIÃO PÚBLICA - Interativa (Palestra e Passe)
Estudo dos Livros de Deolindo Amorim (LIDA)
17h30
16h

Resp.: Doris

19

SEXTA-FEIRA
Encontro com a Vida (Vibração pelos Suicidas)
08h

20h
20h

L E questões 400 a 412: O sono e os sonhos
E S E Cap. 28 itens 77 a 84: Pelos doentes e Pelos
obsediados
5as feiras 16h

Cleide Quaglio
Maria Helena
Ralf Campos

LE qs.274 a 303a

Expositor
Heleonora Belmino

ESE-XXIV-1 A 10
LMESE-XXIV-11 A 19

Filipe Albani
Cleide Quaglio
Ricardo Lacerda
Sábados - 19h
Antono Fonseca

Enir Sattler
Breno Pereira
Mauro Pumar
as
6 feiras 20h
ESDE - T 9
Tomo - Único - Módulo II Fluidos e Perispírito
Rot. 2 - Perispírito: formação, propriedades e
Filipe Albani
funções
Rot. 3 - Criações fluídicas

Dóris Gandres

Rot. 4 - Magnetismo: conceito e aplicação

Ralf Campos

26

Rot. 1 - O fenômeno mediúnico através dos tempos
Marcelo Pellegrino
Rot. 2 - Os médiuns precursores
ESDE - T 10
Tomo I Módulo VIII - IX Lei Divina ou Natural/ Lei de Adoração
Rot. 7 - A Terra: mundo de expiação e provas
José Fernandes
Rot. 1 - Lei natural: definição e caracteres
Pethulia Breves
Rot. 2 - O bem e o mal
Rot. 1 - Adoração: significado e objetivo
Antonio Fonseca
Rot. 2 - A prece: importância, eficácia e ação
Rot. 3 - Evangelho no lar
Maria Helena

Dia

EADE - T 02
Livro I -Mód. II

26

Círculo de Leitura André Luiz
Resp.: Alvarina e Inês

Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE)

Dia
5

Resp.: Marisa Priolli

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE)

12

Resp.: Edison

SÁBADO
Evangelização Infantil e Encontro de Pais
10h

19

Resp.: Tania

16h

penitentes e Pelos Espíritos endurecidos

Expositor
Tania Corrêa

Rot. 5 - Aplicações do magnetismo humano

Resp.: Alvarina e Inês

09h

REUNIÕES PÚBLICAS
PROGRAMAÇÃO
as
4 feiras - 20h
L E questões 386 a 399: Simpatia e antipatia
terrenas;
Esquecimento
E S E Cap. 28 itens 73 a 76: Pelos
Espíritos do

Teatristas - Grupo de Teatro
Resp.: Lívia

Evangelização da Mocidade
18h30
Resp.: Pethulia

5
12
19
26

REUNIÃO PÚBLICA (Palestra e Passe)
DOMINGO
Núcleo Assistencial Escolinha do Pimentel
09h
19h

Resp.: Valter
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Rot - 10 - pg 179
Rot - 13 - pg 211
Rot - 11/12 - pg 191/199
Rot - 07 - pg 143

Marcelo Pelegrino
Beth Genial
Rosane Correa
Sidney Paredes

