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A gratidão individual é uma nota harmônica a contribuir para a
sinfonia universal, ampliando- se e tornando-se um sentimento coletivo que
proporciona o equilíbrio social e espiritual da humanidade.
Joanna de Ângelis

ASSIM TAMBÉM A FÉ, SE NÃO TIVER AS OBRAS,
É MORTA EM SI MESMO (Tiago 2:17)

Já há alguns anos, o sucesso dos trabalhos na
CCEDA levou à uma utilização plena das suas
instalações, motivando a que se viabilizasse rápido este
sonho de crescimento, para que se pudesse criar novos
grupos de estudo e trabalho.
Assim, mais do que os tijolos materiais necessários
para o projeto físico, estamos empenhados em
desengargalar as instalações, viabilizando melhores e
maiores salas para a Evangelização Infantil, para a
Mocidade Espírita, para os trabalhos sociais da Casa, e
abrirmos novas turmas de ESDE – Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita, cursos de
Educação Mediúnica, cursos de estudos aprofundados,
etc.
Para tal, enfatizamos mais uma vez a necessidade da
tolerância para o convívio durante as obras, e a
colaboração necessária para a viabilização do projeto
construtivo em forma de recursos, trabalho e
participação em eventos para arrecadação.
Contamos com o engajamento de todos neste projeto,
e agradecemos especialmente àqueles que um dia tiveram
sonhos de que poderiam contribuir para a construção de
um Porto Seguro, protegido das tempestades da vida lá
de fora, que são inerentes a um Mundo de Provas e
Expiações, preparando uma geração nova para que possa
viver em um Mundo Mais Feliz.

É com grande alegria que informamos que estamos
finalmente iniciando as obras em nossa Casa Espírita.
É claro que quando o apóstolo Tiago se referiu às Obras
em sua epístola, não se reportava às obras materiais, mas
sim às espirituais.
Porém, quando nos referimos às obras da CCEDA,
também não nos referimos a cinco salas que serão
construídas, mas às frentes de trabalho que poderão ser
abertas a partir desta expansão física.
Este projeto remonta há uma década atrás, quando
recebemos uma doação em forma de herança de um imóvel,
por um companheiro que hoje empresta seu nome ao Anexo,
Roberto Maia, que sonhava deixar um legado para que
crianças pudessem ser cuidadas e preparadas para criarem
um mundo melhor.
Este sonho foi então transformado em um projeto de
construção de cinco novas salas, que seriam
preferencialmente usadas para a Evangelização de Jovens
e Crianças.
Transformado o imóvel em recursos no ano passado, e
robustecido o projeto de forma a que este novo Anexo possa
em um futuro se transformar em dois pavimentos,
abrigando também um salão para palestras, inicia-se agora
esta empreitada, contando sempre com a mobilização e
contribuição dos queridos companheiros trabalhadores e
frequentadores da Casa.

Muita paz

Quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o
precipita a quedas ainda maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também.
Bezerra de Menezes
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FALA DEOLINDO

Os Espíritos falam
Graças a Deus! Mais uma vez a gente se aproxima desse
momento!!! Eu estava aqui desde o início pensando muito.
Vale a pena falar, não vale a pena... Me autorizaram, mas eu
fiquei aguardando se haveria realmente necessidade, sabe. Eu
não podia deixar de falar aquilo que eu já falei em outras
vezes: que a gente não tem noção da amplitude do trabalho
espiritual que é realizado nesse momento.
Se cada um tivesse... um pequeno olhar, uma pequena fração
da amplitude espiritual que se alcança nestes quatros dias
nesse trabalho que é realizado, eu sei, com muita dificuldade
em algumas regiões. Se a gente tivesse apenas um pequeno
olhar, já teríamos compromisso para a encarnação toda ...,
porque ia olhar para isto e ia ficar tão maravilhado que não
ia ter como nunca mais abandonar ou desistir. Isto é o
trabalho que vem sendo realizado! Não podemos ser ingênuos
de achar que tudo está perfeito, porque não está. Afinal de
contas é um planeta de provas e expiações, são espíritos
ainda em caminhada evolutiva, que estão trabalhando,
estamos todos muito vinculados ainda a questões da
materialidade, mas é um trabalho de muito, de muito
alcance.
E é preciso esta reflexão sim. É preciso pensar sim sobre isto,
por isto eu não podia me furtar mais uma vez vir aqui e falar
dessa maravilha que é o trabalho espiritual que é realizado no
ENEFE e na COMEERJ.
Sempre fui uma entusiasta enquanto encarnada, neste
trabalho. Fiz questão de levar a COMEERJ lá para a minha
região, vocês sabem disto! Mas, agora do lado de cá com o
olhar sem a neblina da carne é que se pode vislumbrar a
extensão desse trabalho e cada vez me deixam ver mais um
pouquinho! E cada vez que eu vejo mais um pouquinho... Oh!
O ânimo e a alegria de servir a Jesus cresce e se expande mais
ainda no ser. Que Jesus prossiga o Mestre carinhoso de
sempre e que nós possamos ser aqueles servos fiéis que tanto
já cantamos! Aqueles servos fiéis do trabalho do Cristo, do
redentor crucificado! Que Deus permaneça conosco. Graças a
Deus!
(Mensagem recebida durante a COMEERJ - irmã Darléia, trabalhadora do ME de Magé)

Visão Espírita do Homem
Já se sabe que o perispírito não é uma
invenção do Espiritismo, como não é um
conceito abstrato. É um elemento real, que
tem propriedades e toma formas visíveis.
Com o Espiritismo, entretanto, em virtude das
experiências mediúnicas que já se acumularam até hoje, o
estudo desse “corpo intermediário” necessariamente se tornou
mais específico, permitindo que se lhe reconheçam
propriedades relevantes no mecanismo psico-fisiológico. (...)
A Doutrina Espírita prefere chamá-lo simplesmente de
perispírito, com explicações acessíveis a todos os níveis de
instrução. Sob o ponto de vista histórico, entretanto, além do
que já se encontra em velhas fontes orientais, como noutros
ramos da literatura antiga, convém considerar que na
Escolástica primitiva, muito influenciada por Platão e
Agostinho, também se admitiu a constituição trinária do ser
humano: 1) a alma habita numa casa que lhe é
essencialmente estranha; o corpo é o albergue, o hábito, o
recipiente, o invólucro da alma; além de semelhante imagem,
é também usada a do matrimônio. 2) o corpo e a alma estão
unidos por um “spiritus physucys”, que serve de
intermediário; 3) corpo e alma estão unidos pela
personalidade como em uma espécie de união hipostática.
(Barnarco Bartmann - “Teologia Dogmática” - I vol., Edições
Paulinas) Tão forte lhe parece a união da alma com o corpo,

com a intercalação desse - “spiritus physucus”, que funciona
como intermediário, que o Autor chega a compará-la a uma
espécie de união hipostática, isto é, união do Verbo divino
com a natureza humana. A ideia de um “invólucro” ou
“intermediário”, uma vez que o Espírito precisa de um
revestimento para que possa conviver com o corpo, faz parte
dos contextos espíritas, sejam quais forem os nomes que se
lhe deem. É o períspirito, sem tirar nem por. O
desenvolvimento do Espírito modifica o perispírito, e este,
pela ação plasmadora, tem influência sobre o corpo. Como já
vimos, não apenas Platão, luminar da constelação grega da
antiguidade, esposou a concepção trinária do homem, mas
entre escolásticos também houve partidários dessa concepção.
O homem tríplice não desagrega a unidade básica do EU.
Com esta visão antropológica, a Doutrina Espírita situa o
homem na Terra, em relação ao presente e ao passado,
apontando-lhe o caminho do futuro, sem ilusões nem
quimeras.

Aniversariantes Associados
05 Elisabeth Souza Barros
05 Érica Nahon
05 Tamara Lounine
08 Danielle Miranda
08 Maria Assunção
11 Hélio José Gedoino
21 Maria Alice Carracena
23 Valter Rodrigues
27 Amanda Boechat
29 José Pedrosa
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AME
Associação Médico Espírita

Palestra de: Dr. Cláudio Conti
Tema: "A função psíquica e a evolução do espírito"
Data: 26/03/2017
Hora: 10 h às 12h
Local: CCEDA
Rua Guareí, 71
Araras – Teresópolis

Seja um Sócio Contribuinte
da CCEDA!

Sua contribuição ajuda a manutenção
de nossas atividades
Informações: na Secretaria

Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se
encontra e da humanidade em geral.
Joanna de Ângelis
"Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses".

Conheça o Espiritismo: estude Kardec! www.deolindoamorim.org.br

3

Rubem Alves

ATIVIDADES DA CCEDA
2as feiras
10h30min Reunião Pública. Pérolas da Codificação - Palestra e Passes às 11h Responsável: Inês Joaquina
Reunião de Estudos e Passes - além de almoço, palestra e
14 às 16h evangelização infantil, enxoval de bebê, bazar e costura.
Responsáveis: Alvarina e Andréa.
17 às 19h

09h

Círculo de Estudos Deolindo Amorim – Responsável:
Doris.
3as feiras
Núcleo Assistencial Escolinha do Pimentel – Resp: Luiz,
Solange, Rosane e Sidney

13 às 14h Visita a Hospital – Responsável: Cacilda
14h30

Visita à Mansão dos Velhinhos – Resps: Marcelo e Neusa.

18h30

Tratamento Espiritual de Doenças Físicas - inscrições aos
sábados com Inês, Malu ou Marlene.

20h

Dia

Expositor

1
LE. 766 a 775
Edison Wilson
8 ESSE. Cap. 13, itens 17 a 20
Sidney Parede
15
LE. 776 a 785
Elaine Mello
22 ESSE. Cap. 14 itens 1 a 7
Marisa Priolli
Convidado
29
Dia

5as Feiras (16h)

Expositor

2
9
16
23
30

LE-INTR – X a XIV
ESE XXVI-1 a 6
LE-INTROD - XV
ESE XXVI-7 a 10
PINGA FOGO

Leda Carvalho
Ricardo Lacerda
Heleonora Belmino

Carlos Alberto
Doris/Mauro

Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver
que sorrir, sorria hoje. Se tiver que
chorar, chore hoje. Pois o importante é
viver hoje. O ontem já foi e o amanhã
talvez não venha.

Fluidoterapia - Inscrição prévia - Responsável: Inês.
4as feiras

17 às
EDESE - Estudo Detalhado do ESE - resp. Doris
19h:
20h

4as feiras (20h)

Reunião Pública.

Chico Xavier
5as feiras

16h

Reunião Pública.

08h

6as feiras
Encontro com a Vida/Vibração pelos Suicidas.

09h

Círculo de Leitura André Luiz.

20h

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE –
Responsável: Edison Wilson

20h
10h

Estudo Aprofundado do Evangelho – EADE - Responsável:
Marisa Priolli
Sábados
Evangelização Infantil e de Pais – Responsável: Tânia Corrêa

18h30min Evangelização da Mocidade – Responsável: Peth Breves
19h
10h

Reunião Pública.
Domingos
Núcleo Assistencial Escolinha do Pimentel - Responsável: Líria
e Valter.

Sábados - 19h
Dia
Expositor
4
Paulo Nagae
11
Cine Kardec
18 Cleide Quaglio
25
Tania Correa

Estudo ESDE
Dia

3 Justiça e direitos naturais
10 Caridade e amor ao próximo
17 Os caracteres da perfeição moral
24 Conhecimento de si mesmo
31 O homem de bem
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Sexta-feira (20h)

