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Editorial
Cortar o tempo em fatias é uma ideia genial ensinou *Carlos Drummond de Andrade*. Neste mês, a
fatia amorosa pertence às mães. Às mães que devem
receber *O CRAVO BRANCO DE ANNA JARVIS*, como
símbolo do amor filial. Pretendeu a idealista norteamericana que cada filho se deslocasse, de onde
estivesse, no segundo domingo do mês de maio, para
entregar a flor de sua ternura, pessoalmente, àquela
que lhe emprestou o ventre para a reencarnação.
Façamos, inicialmente, uma reflexão sobre a
importância, para nós, do ventre materno! Quanto
devemos a esse cordão umbilical e fluídico, que
amparou nossas esperanças em nova oportunidade de
expansão espiritual? Ajoelhemo-nos e beijemos as
mãos desse espirito! Com veneração! Com emoção!
Com lágrimas de muita gratidão! Entreguemos a esse
coração o nosso cravo branco, orvalhado do maior
amor, esteja ele batendo num corpo físico ou, em outra
dimensão, num corpo espiritual! Mas - *perguntemos*
- todas as mães conseguem receber um cravo branco?
Não. Algumas são *MÃES ESPECIAIS* e não o recebem!
O cordão fluídico dessas mães também lateja, mas
*elas não alcançam o cravo branco*! São muitas, essas
mulheres! Queremos hoje, em especial, homenagear
algumas delas, entre as quais *AS QUE ENTREGARAM
SEUS FILHOS PARA ADOÇÃO*. Como sofrem! Por que
seus filhos foram embalados por outros braços? A que
abandono moral foram submetidas para anestesiarem,
em suas vidas, o instinto maternal? Que abandono
toxico-social impulsionou-as a esse gesto tão antinatural? Elas poderiam ter interrompido a gestação,
impedindo o renascimento do filho! Mas não o fizeram!
Emprestaram seu ventre para a reencarnação de um
espirito e a ele renunciaram. Qual o motivo?

Muitas vezes, por motivo nobre: o de proporcionar
ao filho do ventre uma vida melhor. Compelida por
extrema necessidade, material ou emocional,
dilaceraram o próprio coração e renunciaram à
maternidade. É claro - *sabemos* - nem todas as
mulheres que entregaram seus filhos em adoção foram
tangidas por esse sentimento de renúncia! Algumas
distanciaram-se do filho por desamor. *Não
conseguiram amar o espirito que trouxeram no
ventre*. Mas - *lembremos* - não o asfixiaram, em
pratica abortiva! Foram *MÃES ENVELOPE* e, por isso,
devem ser abençoadas, também. Adiaram o ajuste
emocional com o filho biológico, mas não lhe negaram
a oportunidade de reencarnar. Podemos julgá-las?
Podemos, mas não devemos! Entreguemos a essas
mães, *as abandonadas e as que abandonam*, o cravo
branco de nossa compreensão e de nossa misericórdia,
sem julgamentos rasteiros e levianos. Queremos,
ainda, neste final de reflexão, lembrar de outras MÃES
ESPECIAIS: as que se encontram *ASILADAS E
ESQUECIDAS*. Olhemos, em seus olhos tristes e
resignados, e tenhamos piedade. Piedade dessas mães
e, também, *dos filhos que lesam a lei do amor filial! *
"Não sabem o que fazem!" - ensinou-nos o Cristo.
Muito triste, o sofrimento de todas essas mulheres,
que são mães especiais! Um dia compreenderão as
raízes históricas de sua dor. Assim, aprendemos na
Doutrina Espírita! Vamos aconchega-las com nossos
pensamentos, os mais fraternos, e entregar a seus
corações o cravo branco de Anna Jarvis.
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FALA DEOLINDO
“Problemas Familiares"
"Múltiplas dificuldades por
que passa recentemente o mundo
são, em parte, decorrentes da
desagregação familiar, que se torna
mais evidente dia a dia, com
consequências assaz graves para o
contexto
social
(...)
O
desmantelamento da família não
poderia deixar de refletir-se no meio
social.
A falta de valores religiosos é, sem dúvida,
uma das causas da desagregação: a criança recebe
toda espécie de estímulos, vê-se envolvida por
inúmeras atividades, mas nenhuma formação
básica dos valores espirituais; refiro-me aqui à
formação religiosa como formação moral, pois
nesta encontramos o lastro indispensável para
construir uma vida digna e honesta para
participação no todo social e até alcançar níveis
mais elevados de transcendentalidade."
Deolindo Amorim Espírito, livro Convite à Reflexão,
Cap.20 - trecho.

Neste 18 de maio, em homenagem à menina Araceli raptada, estuprada e morta em Vitória (ES) em 1973 aos
8 anos - celebramos o 19º ano de mobilização no “Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes” (Lei Federal 9.970/00 –
facabonito.org.br). A cada ano aumenta a adesão de
municípios em torno da campanha “Faça Bonito” por
meio de diversas ações para conscientizar a sociedade
da necessidade de protegermos nossa infância e
adolescência desta violência que deixa marcas
profundas na vida das vítimas. Mas, o que nós, espíritas,
temos a ver com isto? Em Mateus 25:45, explica-nos
Jesus: “Digo-lhes a verdade: o que vocês deixaram de
fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim
deixaram de fazê-lo”. No LE Q918, comenta o
codificador: “O verdadeiro homem de bem é aquele que
pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua
mais completa pureza.(...), se interroga se fez para os
outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem.”
Em nossa Constituição Federal encontramos no art.
227, o “dever da família, da sociedade e do Estado de
colocar estes ‘mais pequeninos’ (crianças e
adolescentes) a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.” Ou seja: nos envolver neste enfrentamento
nos alinha com a Lei Divina e com a Lei Humana
(Q794LE). Proteger os mais vulneráveis é fazer bonito!

CONVERSA FRATERNA
“O que é: ...o atendimento fraterno tem como objetivo primacial receber bem e orientar com segurança
todos aqueles que o buscam.
Não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas
propor ao atendido os meios hábeis para a própria recuperação.
Apoiando-se nos postulados espíritas, o atendimento fraterno abre perspectivas novas e projeta luz
naqueles que se debatem nos dédalos das aflições."
Referência: Manoel Philomeno de Miranda
Atendimento Fraterno. Editora: Leal
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Inscrições de
06/05 a 28/07

Aniversariantes
Associados
03 Marisa Priolli
05 Jorge Otávio
08 Simone Brum
09 Pethúlia Breves
12 Sâmia Aghiarian
23 Edison Wilson
23 Ilciane Rodrigues
26 Tássia Parente
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ATIVIDADES DA CCEDA

REUNIÕES PÚBLICAS

SEGUNDA-FEIRA
REUNIÃO PÚBLICA - Pérolas da Codificação (Palestra e
10h30min

Programação
as

2 feiras (10h30min)

Passe)

14h
14h
17h

09h
15h
18h30min
20h

14h
15h
17h
20h

09h
16h

08h
09h
20h
20h

10h
16h
18h30min
19h

09h

as
Dia Pérolas da 4Codificação
Expositor
feiras (20h)- Palestra e Passes
01/mai L E questões
149
a
162:
A
alma
depois
da
Edison
Wilson
Responsável: Inês Joaquina
08/mai E S E Cap. 26 itens 3 e 4: Preces pagas
Sidney Paredes
15/mai L E questões 163 a 165: Perturbação
Filipe Albani
22/mai E S E Cap. 26 itens 5 e 6: Mercadores
Marisa Priolli
expulsos do templo
29/mai TEMA LIVRE
Dia
Expositor
5as feiras (16h)
02/mai
LE qs.172 a 188
Líria Machado
09/mai
ESE-XI-1 a 7
Victor Santos
16/mai
LM-V-82 a 89
Tania Correa
23/mai
ESE-XI-8 a 10
Carlos Alberto
30/mai
PINGA FOGO
Doris e Mauro

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

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

Círculo de Estudos Deolindo Amorim
Resp.: Cleide

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

Visita à Mansão dos Velhinhos
Resp.: Neusa e Marcelo

Tratamento Espiritual
Resp.: Inês e Malu - Inscrições aos sábados
Fluidoterapia
Resp.: Inês

Dia
4
11
18
25

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

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

Estudo Aprofundado do Livro O Céu e o Inferno -

Sábados - 19h
Expositor
Marcelo Pellegrino
Liria Machado
Tania Corrêa
Edison Wilson

EALCI - Resp.: Tania Corrêa

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

“Entre todas as datas festivas na Terra, uma
se distingue, verdadeiramente feliz,
traduzindo um mundo de sentimentos
renovadores das vibrações terrenas, o dia das
mães."

Resp.: Luiz Albano

REUNIÃO PÚBLICA (Palestra e Passe)
SEXTA-FEIRA
Encontro com a Vida - Vibração pelos Suicidas

Bezerra de Menezes.

Resp.: Alvarina e Inês

Círculo de Leitura André Luiz

ESDE - T 8
Dia
Sexta-feira - 20h
03/mai Rot. 3 – Criações fluídicas
Rot. 4 – Magnetismo: conceito e aplicação
10/mai
Rot. 5 – Aplicações do magnetismo humano
Exposições dos alunos
17/mai
GRUPO 1
24/mai
GRUPO 2
31/mai
GRUPO 3
ESDE - T 9
03/mai Rot. 3 – Retorno à vida corporal: o planejamento reencarnatório

Resp.: Alvarina e Inês

Estudo Aprofundado do Evangelho – EADE
Resp.: Marisa Priolli

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - ESDE
Resp.: Edison Wilson

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

Teatristas - Grupo de Teatro
Resp.: Lívia

10/mai

Evangelização da Mocidade

Rot. 4 – Retorno à vida corporal: união da alma ao corpo

Rot. 5 – Retorno à vida corporal: a infância
Rot. 6 – O esquecimento do passado: justificativas da sua
17/mai
necessidade
Módulo VII – Pluralidade dos Mundos Habitados
Rot. 1 – O fluido cósmico universal
24/mai
Rot. 2 – Elementos gerais do universo: espírito e matéria
31/mai Rot. 3 – Formação dos mundos e dos seres vivos

Resp.: Pethulia

REUNIÃO PÚBLICA (Palestra e Passe)
DOMINGO
Núcleo Assistencial Escolinha do Pimentel
Resp.: Valter e Liria
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