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0utubro, no meio espírita conhecido como o mês
de Kardec porque, como muitos de nós espíritas
sabemos, no dia 03 de outubro de 1804, em Lyon,
na França, nascia Hippolyte Léon Denizard Rivail,
aquele que anos mais tarde, em 18 de abril de
1857, passaria a ser conhecido como Allan Kardec.
Espírito longamente preparado, portador de larga
experiência no campo do espiritualismo, Kardec
não pode ser considerado como apenas compilador
ou mesmo como simplesmente o Codificador da
Doutrina Espírita. Todos nós que já tenhamos tido
a oportunidade de estudar e refletir a respeito de
todos os régios ensinamentos dos Espíritos
contidos na Codificação, como são conhecidos os
cinco livros elaborados por Kardec, certamente
compreendemos o significado e a importância da
sua condução e atuação em todo o corpo
doutrinário. Desde a Introdução do Livro dos
Espíritos se percebe a perfeita didática do nosso
mestre espírita, seu claro discernimento quanto ao
que tem relevância e ao que deve ser seriamente
observado para o bom entendimento da Doutrina e
das Leis Divinas. As perguntas por ele formuladas
denotam profundo conhecimento das necessidades
de esclarecimento do homem para a construção de
melhores condições de vida, tanto no plano
material quanto no espiritual. Seus comentários no
decorrer de toda obra demonstram igualmente
extrema lucidez e seriedade de propósitos, em
coerência absoluta com a moral espírita, que
espelha a moral do Cristo. Portanto, vamos saudar
Kardec com carinho, respeito e imensa gratidão,
hoje, em outubro e sempre, como mestre espírita
digno de ser detalhada e aprofundadamente
estudado e seguido, visto que já lhe reconhecemos
o elevado gabarito espiritual e intelectual, o que lhe
assegurou o bom e fiel cumprimento de sua missão.
PARABÉNS HIPPOLYTE, PARABÉNS ALLAN
KARDEC!
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“A ESCOLA ESPÍRITA DE EVANGELIZAÇÃO DR. SAMUEL
CANTARINO, APRESENTA A III FEIRA DE CIÊNCIA ESPÍRITA.
OS TEMA SERÃO: O PASSE; O PERISPÍRITO; HÁ MUITAS
MORADAS NA CASA DO PAI; O INÍCIO DO ESPIRITISMO E A
ENTRE
OUTROS.
ESTÃO
TODOS
CODIFICAÇÃO
CONVIDADOS, PRESTIGIEM NOSSA ESCOLA.”

OS ESPÍRITOS FALAM...

FALA DEOLINDO
"Allan Kardec deixou uma obra para a
Humanidade e cumpriu fielmente a sua
missão, por todos os títulos, gloriosa (...)
Para que compreendamos bem o papel
que lhe coube desempenhar, precisamos
reler Kardec, pois ele não se limitou à
compilação sistemática.
Interveio várias vezes, sensatamente, reformulando
perguntas e provocando respostas mais elucidativas.
Isto quer dizer, portanto, que a argúcia e o senso
crítico de Allan Kardec penetraram em questões das
mais delicadas, dando motivo a comentários pessoais e
apreciações meditadas (...) o que demonstra, à
saciedade, que Allan Kardec teve participação ativa e
necessária na elaboração da Doutrina, conquanto o
ensino básico seja dos Espíritos."

Quanta luz, quanta beleza, quanto alegria, quanto
amor e quantos irmãos de ambos os lados da vida dando
graças e bendizendo os esforços com tanta fraternidade
empenhados à inauguração da extensão da casa que a
tantos beneficia com paciência e conhecimento.
Ah, amadinhos de minh'alma tão feliz ao participar
de evento tão amoroso. As flores refletiam colorações de
amor a Deus, ao Mestre Jesus, à Maria Santíssima e a
todos os protetores que vieram juntar-se ao júbilo e à
emoção de um momento de tanta felicidade!
Posso asseverar-lhes, com toda a sinceridade, que havia
muitos, mas muitos companheiros do lado de cá a mais do
que se sentavam às cadeiras e assistiam em pé a essa
solenidade cheia de vitórias, de solidariedade, da união do
esforço de alguns animado pela admiração de outros, e da
realização materializada em espaço de luz de todos
aqueles que se juntaram para ampliar as oportunidades de
estudo e assistência, que é o divino propósito dessa casa
de tanta luz.
Permitam-me, queridinhos de meu coração e de
minh’alma, lembrar e reavaliar que, agora, sempre e muito
mais ainda, é necessário o esforço de todos somado à
mesma direção, para que as possibilidades de ajuda,
socorro, consolação e progresso se expandam em
múltiplas direções, ampliando sempre a irradiação de
amor e respeito aos Evangelhos e à consolação das dores
do próximo, que se desprende do coração de todos.
Abafem suas divergências, caríssimos amados
meus, deem-se as mãos, entrelacem-se em sentimentos
de fraternidade e benevolência e, acima de tudo e de
todos, desenvolvam as sementes de perdão capazes de
colorir de cores e deliciosos perfumes as pequenas
discordâncias que possam vir a surgir, florindo e reflorindo
de luzes e cores a ambiência vibracional desse centro de
distribuição de Amor, Paz, Consolo e Conhecimento.
Aqui, hoje, ajoelhado em espírito, esse falastrão
incorrigível agradece a Deus Pai e ao Mestre de Amor a
oportunidade de participar desse momento e dos grandes
momentos que surgirão como sublime desdobramento
desse esforço de Amor ao Cristo e conscientização da
misericórdia divina ao socorro daqueles que aqui se
refazem das faltas passadas e se preparam para um
futuro de mais Luz e trabalho pela frente.

Do livro Allan Kardec.
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Aniversariantes
Associados

03 – Filipi Albani
06 – Maria Fernanda Pumar
07 – Luiz Albano
13 – Jorge Luiz Rodrigues
14 – Eliane Martins
14 – Nininha Sampaio
15 – Sonia Forrechi
26 – Rosane Pereira
30 – Marlene Kosinski
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ATIVIDADES DA CCEDA
SEGUNDA-FEIRA
10h30min

REUNIÃO PÚBLICA Pérolas da Codificação
(Palestra e Passe)

Dia

14h

Reunião de Estudos e Passes Auta de Souza
Resp.: Andréa

14h

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

17h

Círculo de Estudos Deolindo Amorim
Resp.: Cleide
TERÇA-FEIRA

09h

Núcleo Assistencial Escolinha do Pimentel
Resp.: Christiane

15h

Visita à Mansão dos Velhinhos
Resp.: Neusa e Marcelo

18h30min

Tratamento Espiritual (Inscrições aos sábados)
Resp.: Inês e Malu

20h

Fluidoterapia
Resp.: Inês

14h

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

15h

REUNIÃO PÚBLICA Palavras do Codificador
(Palestra interativa e Passe) Resp.: Cleide

17h

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

20h

REUNIÃO PÚBLICA (Palestra e Passe)

QUARTA-FEIRA

09h

Estudo do Livro A Gênese
Resp.: Luiz Albano

16h

REUNIÃO PÚBLICA (Palestra e Passe)

08h

Encontro com a Vida (Vibração pelos Suicidas)
Resp.: Alvarina e Inês

09h

Círculo de Leitura André Luiz
Resp.: Alvarina e Inês

20h

Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
(EADE) Resp.: Marisa Priolli

20h

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
(ESDE) Resp.: Edison Wilson

SEXTA-FEIRA

16h

Teatristas - Grupo de Teatro
Resp.: Lívia

18h30min

Evangelização da Mocidade
Resp.: Pethulia

19h

Dia
4
11

REUNIÃO PÚBLICA (Palestra e Passe)
DOMINGO

09h

25
Dia
4
11
18
25

SÁBADO
Evangelização Infantil e Encontro de Pais
Resp.: Tania Corrêa

9
16
23
30
Dia
3
10
17
24
31
Dia
5
12
19
26

Dia
4
11
18

QUINTA-FEIRA

10h

2

18
25

Núcleo Assistencial Escolinha do Pimentel
Resp.: Valter e Liria
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REUNIÕES PÚBLICAS
PROGRAMAÇÃO
as
4 feiras - 20h
LE questões 222 : Considerações sobre a
Pluralidade das Existências
ESE Cap. 28 itens 4 a 7 : Reuniões Espíritas
LE questões 223 a 233: Espíritos Errantes
ESE Cap. 28 itens 8 a 10 : Para os Médiuns
Tema Livre
as
5 feiras 16h
LE qs.218 a 221 a
ESE-XIV-1 a 9
LM-VI-100- 1 a 11
ESE-XV-1 a 10
"Suicídio... precisamos falar sobre ele"
Sábados - 19h
Tema Livre
Tema Livre
Tema Livre
Tema Livre

Expositor
Maria Helena
Cleide Quaglio
Tania Corrêa
Ralf Campos
Antonio Fonseca
Expositor
Ricardo Lacerda

Leda Carvalho
Cleide Quaglio
Carol Dória
Tania Corrêa
Expositor
Doris Gandres

Heleonora Belmino

Carol Dória
Edison Wilson

6as feiras 20h
ESDE - T 8
Módulo VII – Fenômenos de Emancipação da Alma
Rot. 1 – O sono e os sonhos.
Rot. 2 – Letargia e catalepsia
Rot. 3 – Sonambulismo, êxtase e dupla vista
Módulo VIII – A Evolução do Pensamento Religioso
Rot. 1 – A base religiosa da humanidade / Rot. 2 – Politeísmo
ESDE - T 9
Módulo XIII – Lei de Destruição e Lei de Conservação
Rot. 1 – Destruição necessária e destruição abusiva
Rot. 2 – Flagelos destruidores
Rot. 3 – Instinto e inteligência
Rot. 4 – O necessário e o supérfluo
ESDE - T 10
Módulo I - Introdução ao Estudo do Espiritismo
Rot. 4 – Pontos principais da Doutrina Espírita
Módulo II - A Codificacão Espírita
Rot. 1 – Fenômenos mediúnicos que antecederam a Codificação:
Hydesville e mesas girantes
Rot. 2 – Allan Kardec: O professor e o codificador
Rot. 3 – Metodologia e critérios utilizados na Codificação Espírita

