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" A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente,
jamais os insucessos que ocorreram no passado.”
Joanna de Ângelis

CARNAVAL
As fantasias também passaram a ser inspiradas nas
regiões inferiores da erraticidade, reproduzindo imagens
e sintonizando com obsessores através de suas máscaras
horrendas, e roupas tenebrosas.
Mas onde habitam a ignorância e os desregramentos,
sempre coabita o trabalho no bem, através do trabalho
incansável dos protetores espirituais, abrindo-nos
inúmeras oportunidades de serviço dentro ou fora da
Casa Espírita, mantendo uma sintonia elevada e
importante para controle da psicosfera espiritual.
Assim teremos durante o período de Carnaval a
XXXVIII COMEERJ – Confraternização das
Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro e o XXIII
ENEFE – Encontro Estadual da Família Espírita.
Na CCEDA estaremos reunidos para estudo de mais
um livro, nos mantendo sintonizados nestas vibrações de
amor que estão sendo irradiadas de mais alto para nossa
cidade, durante estes dias de maior risco vibratório,
dando suporte ao auxílio da espiritualidade superior.
Neste ano o livro a ser estudado será Sexo e Destino,
de André Luiz, psicografia de Chico Xavier.
Caso possam, venham juntar-se a nós em mais este
trabalho no bem, mas caso não tenham a disponibilidade,
não deixem de juntar-se a Jesus elevando as próprias
vibrações e orando para que as pessoas encontrem o
equilíbrio e proteção necessários.
Muita paz

Sua origem remonta às festas pagãs, em meados dos
anos 600 a 520 A.C, através da qual os gregos realizavam
seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do
solo e pela produção.
Na Europa da Idade Média, por volta dos séculos XI e
XII, para regular e limitar o período de ocorrência destas
festas pagãs e o consumo de alimentos, a Igreja Católica
associou estas festas à Quaresma, atribuindo o nome de
Carnaval, palavra de origem latina que significa
abstinência de carne (ou Carne Vale Nada).
A partir de então, o Carnaval passou a ser celebrado
sempre quarenta dias antes da Páscoa, antecedendo a
Quaresma, período em que os católicos promovem privações
alimentares e comportamentais por ocasião da morte de
Jesus Cristo.
Por este motivo, durante as festas de Carnaval tornouse uma tradição os excessos alimentares e comportamentais,
transformando-se em rito de despedida antes da Quaresma,
período de reclusão, jejum e abstinência.
Assim, o que era para ser uma manifestação espontânea
de alegria, para muitos se transformou em liberação das
tendências inferiores que ainda trazemos e reprimimos:
sexualidade, álcool, drogas, excessos...
Do lado espiritual, passou também a ocorrer uma
simbiose entre os 2 planos, onde a conhecida frase de
Caetano Veloso “Atrás do trio elétrico só não vai que já
morreu...”, deu lugar a outra: “Atrás do trio elétrico
também vai quem já “morreu”...”.

" Ama-te, respeitando-te, e agindo de maneira que não te envergonhes de ti mesmo quando
submetido ao crivo da consciência.”
Joanna de Ângelis
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FALA DEOLINDO

Os Espíritos falam...
Novo ano, ano novo, antigos desafios, novas oportunidades,
e assim caminha a Humanidade, através do tempo, rumo à
evolução.
Tenhamos todos coragem, perseverança, fé e determinação
ante as situações que ao nosso redor se desdobram, multiplicam
e oferecem testes de aproveitamento à absorção dos estudos que
fazemos nesta casa e os quebra cabeças que a reencarnação nos
apresenta em sua feição didática e educativa.
Queridos de minh’alma, não se assustem com as notícias
alarmantes, informações sobre novas doenças desconhecidas que
surgem a cada dia, com as perspectivas de mais uma guerra
iminente, de conflitos e desespero disseminados por todo planeta
e seus entornos.
Nada está fora dos mecanismos da Lei de Causa e Efeito e
da Justiça e Misericórdia divinas, que jamais falham nem
desatendem às necessidades individuais e coletivas de todas as
criaturas.
Todos devemos ter fé robusta e verdadeira, que a todos
consola e esclarece quando a revolta não envolve em espinhos os
sentimentos e os corações.
Tudo, mas tudo passa, inclusive o tempo, as necessidades de
expiação, quando as oportunidades são bem aproveitadas. Tudo
passa, se transforma e renova sob a regência da Misericórdia,
Sabedoria e Justiça do Criador Pai e de suas Leis, quando somos
instrumentos afinados e obedientes às linhas sinuosas que em
geral dizemos que é a vida que traça e desenha, mas que
sabemos obedecer aos riscos que individualizam cada
consciência em particular.
Fé, fraternidade, trabalho, comprometimento, disciplina,
perseverança e solidariedade envolvendo e unificando os
corações é o que deseja, num abraço amoroso, esse falastrão
incorrigível que ousa dirigir a palavra a todos os amados irmãos
desta casa.
Justino

Novas Ideias e a Doutrina
Acho que ninguém tem dúvida da
necessidade de fortalecer o pensamento
espírita.
Antes, porém, de pensar nisto ou
em divulgá-lo, deve todo adepto sentir a necessidade de
estabelecê-lo com firmeza e precisão para que não se
espalhe e divulgue, como sendo espírita, aquilo que é
apenas pensamento pessoal de um ou outro confrade,
ideias que, se bem respeitáveis, não podem por si
representar o pensamento doutrinário; não porque
possam ser colocadas de lado como visceralmente
errôneas, mas pelo fato de não terem ainda amadurecido
suficientemente para que possam ser aceitas como
fazendo parte do conteúdo doutrinário.
É esta falta de amadurecimento, ausência de
reflexão, que produz a aceitação facilitada de toda
ideia que surge no campo doutrinário, exposta por
oradores, ou em livros e jornais, com completo
esquecimento daquelas que constituem o pensamento da
Doutrina, com enraizamento na codificação.
Por outro lado, existem companheiros que têm uma
completa neofobia e rejeitam qualquer ideia que já não
esteja sedimentada, esquecidos de que o Espiritismo não
parou no tempo, nem pode paralisar-se, que ele tem de
acompanhar o progresso das relações sociais, saber
enfrentá-las e compreendê-las para ajustar ao seu
pensamento, a fim de poder sobreviver aos desafios que
os tempos hodiernos oferecem, sem o que correria o
perigo de se ver ultrapassado, quando, sem dúvida, ele
possui força suficiente para oferecer soluções certeiras,
contanto que não se despreze a base doutrinária, que se
a estude e compreenda.

"Quando alguém lhe magoar ou ofender não retruque, não responda da mesma forma. Apenas
sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte.”
Chico Xavier

Deolindo Amorin (espírito)

Aniversariantes
Associados
03 Antônio Fonseca
12 Liria Machado
13 Claudia Ribeiro
14 Otto Coutinho
16 Rita de Cassia Lanzillota
16 Vitor Santos
18 Verônica Roth
23 Marco Antônio
24 Luiz Eduardo Caramez
26 Adriana Campos

Seja um Sócio Contribuinte
da CCEDA!

Sua contribuição ajuda a
manutenção de nossas atividades
Informações: na Secretaria
Conheça o Espiritismo: estude Kardec! www.deolindoamorim.org.br
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Na secretaria
do CCEDA

AME
Associação Médico Espírita

Data: 19/02/2017 - Hora: 10 h
Local: CCEDA Rua Guareí, 71 - Araras –
Teresópolis
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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

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

Reunião Pública.
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 - Recesso do dia 16/12 ao dia
03/03/2017

20h
10h

10h

Expositor
Tânia Correa
Cleide Quaglio
Helena Monteiro
Doris Gandres

Dia
5as Feiras (16h)
2
LE- introdução - VI
9
ESE XXV-1 a 5
16 LE - introdução – VII e IX
23
ESE XXV-6 a 11

Expositor
Sidney Paredes
Tania Correa
Cleide Quaglio
Rosane Correa

Graças a Deus ele escreveu
´Fora da Caridade´, ou seja, fora
do Amor não há salvação
Chico Xavier

Sábados - 19h

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

Dia
4as feiras (20h)
1
LE 742 a 759
8 ESE Cap. 13 itens 7 a 10
15
LE 760 a 765
22 ESE Cap. 13 itens 11 a 16

Se Allan Kardec tivesse escrito
que ´Fora do Espiritismo não há
salvação´, eu teria ido por outro
caminho.

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

REUNIÕES PÚBLICAS
Programação

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

Dia
4
11
18
25

Expositor
Liria Machado
Paulo Rezinsky
Márcia Fonseca
Edison Wilson

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
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