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EDITORIAL
Vem chegando a primavera!
“Quando entrar setembro
E a boa nova andar nos campos. (...)
Que venha trazer sol de primavera (…)”
A vida é feita de estações. Tanto no âmbito mais
íntimo do ser, quanto no campo mais amplo das
sociedades. Há o tempo do aparente repouso, o tempo
dos desafios e dificuldades, há o tempo do despertar e
começo do desfrutar do que se aprendeu e,
finalmente, há o tempo da alegria e bênçãos, para
novamente um novo ciclo recomeçar. Assim
seguimos o nosso caminho para o futuro. O
importante é tirar o melhor de cada estação,
amparados pelas forças do Alto e pela esperança de
que o melhor está porvir para todos nós. Setembro
vem chegando e com ele a estação de recomeçar e
florescer as lições: a primavera. E o que mais
queremos, é que ela venha trazendo novos ares e que
as portas se abram para que possamos sair, na calma
de quem convalesce longo tempo, e retomar a
pequenos passos a dinâmica da vida submetida a
especial e inédita reforma. A nossa Casa da Cultura
Espírita Deolindo Amorim, a pesar do isolamento
físico, não descuidou do olhar para os dias futuros e
tem se preparado em um planejamento conjunto e
detalhado, dentro de uma nova ordem de condutas e
cuidados que a responsabilidade e as leis exigem,
para abrir as portas à pequenos e primeiros passos.
Sabemos que não contemplaremos todos os braços e
abraços, mas já conseguimos vislumbrar, estando a
casa com os aspectos físicos e humanos preparados, o
momento de reabrimos sem deixar, é claro, de abrigar
a muitos que não poderão retornar e aqueles distantes
que fazem parte da nossa “Casa Expandida”.
Seremos agora três casas: a casa física, a expandida e
a maior e perene que abria as outras duas, construída
no plano espiritual. Estamos próximos da nova
estação e do encontro de novas alegrias.
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PARA O AMOR, A DISTÂNCIA NÃO
EXISTE
Esta frase exprime bem o que foi a Palestra
comemorativa dos 36 anos da CCEDA.
Pela primeira vez tivemos uma celebração de
aniversário virtual, e refletíamos antes se seria
possível uma confraternização sem abraços e
beijos, sem nossas tradicionais “violetas” de
lembranças, enfim, sem esta emoção que sempre
nos caracterizou.
Mas a apreensão não procedia, porque o amor
que nos une é muito maior que as dificuldades, e
vence qualquer afastamento físico.
Com isto, tivemos uma comemoração com as
“violetas” virtuais, ofertadas pela nossa
fundadora Inês, uma prece de encerramento do
nosso fundador Otto, um vídeo lindo ressaltando
alguns grandes momentos da CCEDA,
resgatando a admiração e gratidão por todos
aqueles que um dia fizeram parte de nossa
história, e nos trazendo a saudade gostosa
daqueles que tanto admiramos...
Parabéns a todos pelo aniversário da CCEDA,
mas também parabéns a todos que participaram
assistindo a palestra comemorativa e se
emocionaram, dando uma prova irrefutável de
que para o amor, a distância não existe.
Mauro Pumar

CAIXA OS ESPÍRITOS FALAM

FALA DEOLINDO
PASSADO E PRESENTE

PÍLULAS DA ESPERANÇA
A fim de alcançar o estado de equilíbrio
psicossomático, ergue em tua alma um altar à
esperança. A cada dia novas circunstâncias
surpreendem a vida do homem sob as ordens da
divina sabedoria, modificando panoramas,
condições, realidades e corpos, a serviço da vida.
Ciente de que há uma ordem regendo o Universo,
que se expressa por meio de leis perfeitas,
estatuídas pelo Criador, entrega a Ele teus sonhos
e desejos, medos e temores, a fim de que Seu
amor se transforme em luz para a tua alma, com o
serviço abençoado do tempo. Ingere todo dia
pílulas sagradas de esperança, por meio da fé, e
ordena às tuas células que se reajustem, a partir
do reajuste de teus pensamentos e sentimentos,
em ressintonização com o amor.
Espírito Dias da Cruz – livro Pílulas de Esperança

Ninguém seria capaz de se
desprender completamente da carga
de hábitos, ideias e influências do
passado, a não ser por um processo
demorado, quer em relação à
História, quer em relação aos
compromissos
do
Espírito
reencarnado.
E, assim mesmo, como bem demonstra a
experiência vivida, ainda ficam resíduos
inconscientes, sem que o percebamos na maioria
das vezes. Por mais que nos concentremos no
presente ou por mais absorventes que sejam as
nossas preocupações do momento, não podemos
voltar as costas definitivamente ao passado.
Ainda não se formou até hoje uma geração
autossuficiente em tudo e por tudo. Seria ilusão.
Há renovação constante de ideias, costumes,
conceitos, quadros sociais etc, pois não haveria
progresso se não houvesse renovação. Mas
renovação é enriquecimento e melhoramento, não
é destruição total de experiências acumuladas por
gerações anteriores (...) cada geração recebe
frutos da geração anterior, sempre melhorando,
do mesmo modo que a geração futura terá de
socorrer-se muito do acervo do passado.
Livro Análises Espíritas, cap.12

CULTO DO EVANGELHO NO LAR - VIRTUAL
Num clima alegre e fraternal
refletimos mais uma vez sobre
frases evangélicas repletas de
valiosos ensinamentos. "O
culto do Evangelho no lar
aperfeiçoa o homem. O homem
aperfeiçoado ilumina a família.
A família iluminada melhora a
comunidade. A comunidade
melhorada eleva a nação."
Emmanuel / Francisco C. Xavier
Do livro: Nosso Livro
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ÚLTIMA REUNIÃO DA JEET/JEE-RIO VIRTUAL 2020
Dia 12/08 a Coordenação Geral JEET / JEE-Rio se reuniu para avaliar
todo o trabalho realizado nos últimos meses. Os pontos de melhorias
para a próxima edição da Jornada Espírita em 2021 foram levantados e
farão parte da implementação do futuro evento. O resultado geral do
evento foi positivo. Até agora o evento teve mais de 6 mil
visualizações somando-se as duas plataformas utilizadas, Youtube e
Facebook. Tenham a certeza de que todos da equipe se esforçaram e
dedicaram para que o evento virtual levasse até vocês os ensinamentos
profundos da mensagem do Cristo, produzindo reflexões importantes
para o nosso aprimoramento. A jornada virtual 2020 chegou ao fim
com o sentimento do dever cumprido. Agradecemos a todos os
companheiros que trabalharam para tornar esta Jornada possível e
especialmente aos companheiros confraternistas que assistiram e ainda
assistirão aos dois estudos. Nesses dois dias vivemos momentos de
muito aprendizado, reflexões importantes e de intensas vibrações
amorosas em todos os lares que participaram desse momento.
ESPERAREMOS VOCÊ EM 2021!
IMPORTANTE:
Os dois estudos ficarão disponíveis no Facebook JEET
TERESÓPOLIS, na TV CEERJ no YouTube e em breve no nosso
canal do YouTube CASA DA CULTURA ESPÍRITA DEOLINDO
AMORIM.

ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS E KITS HIGIENE DE
AGOSTO aconteceu nos dias 09 E 11/08/2020

A Casa da Cultura Espírita Deolindo Amorim (CCEDA)
agradece a todos os companheiros que contribuíram com as
doações para a aquisição de 90 cestas básicas, 90 kits de
higiene e limpeza para 90 famílias da comunidade do
Pimentel. Em nome dessas famílias, nossa profunda
gratidão por sua doação.
Saúde, Paz e Luz a todos!
NÚCLEO DE PROMOÇÃO SOCIAL ESCOLINHA DO
PIMENTEL
A Diretoria
" A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males,
multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a Terra se
realize na condição do esperado Reino de Deus. "
Emmanuel
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ATIVIDADES DA CCEDA
SEGUNDA-FEIRA
REUNIÃO PÚBLICA - Pérolas da Codificação (Palestra e
10h30
Passe)

14h
14h
17h

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

Oficina Auta de Souza - Laborterapia e Artesanato
Resp.: Alvarina

CEE-LD Círculo de Estudos Espiritas/Léon Denis
Resp.: Cleide

TERÇA-FEIRA
Núcleo Assistencial Escolinha do Pimentel
09h
Resp.: Christiane

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

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

Resp.: Albano

14h

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

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

Resp.: Doris

SEXTA-FEIRA
Encontro com a Vida (Vibração pelos Suicidas)
08h
Resp.: Alvarina e Inês

09h
20h
20h

Círculo de Leitura André Luiz
Resp.: Alvarina e Inês

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

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

SÁBADO
Evangelização Infantil e Encontro de Pais
10h
Resp.: Tania

16h
18h30

Teatristas - Grupo de Teatro
Resp.: Lívia

Evangelização da Mocidade
Resp.: Pethulia

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

Resp.: Valter
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