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Sopa e evangelho aos carentes

As refeições são preparadas na cozinha da própria Comunhão, nas noites das segundas-feiras, por meio da devoção
de dezenas de voluntários

A Diretoria de Promoção Social (DPS)
iniciou há dois meses a preparação e
distribuição de sopas a moradores de
rua e comunidades carentes do Distrito
Federal. O serviço envolve três grupos
distintos. O primeiro é responsável pela
coleta de alimentos, doados por
verdurões, mercados e pelo Ceasa. Esse
trabalho é feito geralmente às segundas
e sextas-feiras.
Um segundo grupo prepara a sopa
todas as segundas, à tarde, e o último
a distribui no mesmo dia, à noite, em
locais previamente escolhidos.
Segundo o diretor da DPS, Carlos
Braga, são cerca de 150 sopas
distribuídas todas as segundas-feiras
e, devido ao sucesso do trabalho, a
tendência é expandir o serviço para
outros dias. “Provavelmente teremos
um outro grupo para preparar e
distribuir sopas também às quintasfeiras e aos domingos”, afirmou
Carlos Braga.
O diretor da DPS explicou ainda que,
durante a distribuição da sopa, o grupo
da Comunhão aproveita para
evangelizar a comunidade. “A sopa é
apenas um chamariz para a
evangelização, nosso principal
objetivo”, esclarece Braga.
Os interessados em ajudar podem
entrar em contato com Carlos Braga, às
quartas-feiras à noite, na sala 8, ou pelo
telefone 9982-5499.

DPS tem vaga para
auxilio no transporte
O setor de transportes da Diretoria
de Promoção Social (DPS) está
precisando de voluntários para pegar
doações e entregá-las a famílias
carentes. Segundo o responsável pela
diretoria, Carlos Braga, a necessidade
é tanto de motorista como também de
ajudantes para pegar, por exemplo,
uma geladeira, que exige pelo menos
duas pessoas para ser transportada.
“ Te m a u m e n t a d o o n ú m e r o d e
doações, mas, infelizmente, não
temos veículos em número suficiente
para atender a demanda”, explicou o
responsável pela DPS.
Braga explica que o voluntário não
precisa ficar disponível o tempo todo.
Basta dar um horário específico ou
mesmo deixar um número de
telefone, pois, quando necessário,
alguém liga para checar a
disponibilidade.
Os voluntários podem entrar em
contato com Carlos Braga, no
telefone 9982-5499.

Devido ao crescente número de doações, o Bazar da Comunhão Espírita se expandiu consideravelmente, ocupando agora
uma confortável sala no subsolo, ao lado do elevador. Segundo Izabel Christina, responsável pelo Bazar, as doações
passam por uma triagem. O que não é vendável, torna-se donativo para famílias carentes ajudadas pela Comunhão e o
que fica é exposto das 16h às 21h horas, de segunda a Sábado. Dentre os inúmeros produtos, encontramos obras de arte,
utensílios domésticos, instrumentos musicais, móveis e roupas, entre outras opções para quem deseja encontrar produtos
de qualidade com preços atrativos. Izabel avisa que além de toda a oferta, o público também conta com diversas
facilidades para o pagamento. Para quem deseja contribuir com o bazar, basta levar o material a ser doado para o
local.Qualquer ajuda é sempre bem vinda!

DAO promoveu em abril a primeira oficina do artesão
A Comunhão realizou no último dia 4 de
abril a 1º Oficina do Artesão, no andar térreo,
ao lado da livraria. O evento ocorrerá todo
primeiro sábado de cada mês, com peças
confeccionadas por um grupo de voluntários
que se reúne todas as segundas-feiras, a partir

das 14h, em frente à cantina.
Quem gosta de trabalhos manuais e quer
ensinar, aprender ou mostrar suas habilidades
artísticas também pode ingressar no grupo.
Mais informações com a Lorena, no
telefone 9953-9927.

Novo ponto da livraria facilita acesso às obras espíritas Casa retoma planejamento
A Livraria Mário Carvalho conta com
um novo ponto de venda, localizado na
entrada do Auditório Bezerra de Menezes,
desde o final de novembro do ano
passado. De acordo com Osvaldo Bastos,
da Diretoria Administrativa e Financeira
(DAF), a iniciativa surgiu da necessidade
de tornar as obras espíritas mais acessíveis
aos freqüentadores da Casa que assistem
às palestras no auditório e nem sempre
passam pelo prédio principal. No ponto de
venda, os visitantes têm acesso aos livros
espíritas mais conhecidos, às obras
básicas do espiritismo e aos lançamentos,
além de poder solicitar outros livros do
acervo da Livraria. Os serviços de cartão de
crédito e débito também estão disponíveis
nas compras feitas no ponto de venda.
Posto localiza-se na entrada do auditório Bezerra de Menezes

As tradições da páscoa
Páscoa é uma tradição, primeiramente judaica e
depois cristã, cercada de histórias, mitos e lendas
que chegam aos nossos dias embalados em
reluzentes embrulhos coloridos, abrigando delícias e
mimos que nada significam de fato, senão mais uma
oportunidade para se exercer o consumo
desmedido. Uma proposta totalmente oposta
àquela que nos foi feita por Jesus quando nos
prometeu um consolador para o futuro, o Espírito de
Verdade.
Para os judeus, a celebração da Páscoa mantém
viva a história da libertação de seu povo do jugo dos
egípcios e serve também para renovar propósitos.
Por isso, tem o viés da transformação da situação
como um momento para se livrar do passado e
lançar novos votos. Os cristãos católicos celebram no
período da Páscoa o retorno de Jesus à vida, em
corpo e alma, configurando a chamada ressurreição,
o que também confere forte sentido de renovação.
Os cristãos evangélicos, focados na letra das
Escrituras, encontram em I Coríntios 11:24 a 26 e
outras passagens, a orientação para realizarem o
“Lava-pés” seguido de “A Ceia”, como a referência
indelével de mudança de comportamento a partir da
purificação do corpo e da libertação dos pecados.
E para o Cristianismo Redivivo, como o
Pentateuco nos afiança ser o Espiritismo, o que é a
Páscoa? A rigor, para o Espiritismo não há significado
para a efeméride religiosa, assim como para
quaisquer outras. O Espiritismo ensina ao ser
humano a adequação às Leis Divinas que nos
impelem a efetiva e inexorável evolução pela
transformação de si mesmo.
De fato, para o Espiritismo estabelecer ritos
certos para a conexão com as forças do Bem é adiar,
não se sabe para quando, as mudanças que
precisam ser feitas agora em cada um de nós. A
modificação de si mesmo deve ser realizada de
forma incessante, visto que a transformação do ser
rude e ignorante em espírito de sabedoria e moral só
é possível por ato próprio, em razão do império do
livre-arbítrio.
Para o espírita, o momento em que boa parcela
da sociedade se reúne para a Páscoa é oportunidade
de reflexão sobre muitos ensinamentos como este
que se encontra no Evangelho Segundo o
Espiritismo : “O Espiritismo mostra a causa dos
sofrimentos nas existências anteriores e na
destinação da Terra, onde o homem expia o seu
passado. (...) O Espiritismo lhe dá fé inabalável no
futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa
da alma. (...) Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus
disse do Consolador prometido: conhecimento das
coisas, fazendo que o homem saiba donde vem,
para onde vai e por que está na Terra; atrai para os
verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela
fé e pela esperança.”

A Comunhão retomou as atividades de
planejamento, com o propósito de otimizar os
trabalhos que vem sendo feitos ao longo dos
últimos cinco anos desde o lançamento das
diretrizes estratégicas em 2003 – atividade que
teve prosseguimento em 2004, pela tentativa de
sistematização dos resultados, sob a forma de
plano de ação. No ano seguinte, 2005, houve a
revisão completa do estudo. Pela metodologia,
antes de as considerações estratégicas serem
encaminhadas à diretoria-geral, serão realizados,
no mês de abril, encontros entre áreas afins da
Casa. No dia 17, às 19h30, está agendada a
reunião entre representantes da Diretoria de
Estudos Doutrinários (DED) e Diretoria de Infância
e Juventude (DIJ). Na noite do mesmo dia 17,
haverá a reunião entre a Diretoria Administrativa e
Financeira (DAF) e Diretoria de Promoção Social
(DPS). A Diretoria de Assistência Espiritual (DAE) e
a Diretoria de Atendimento e Orientação (DAO)
encontram-se no dia 24, também de abril.

Psicografia
Chagas Abertas
O mundo cristão revive, nesses
dias, o grande acontecimento de
quase dois mil anos atrás, quando
o Mestre Jesus passou por um
grande teste de fé e de confiança
no Pai Celestial.
Suas chagas são reabertas por
nós, de tempos em tempos, de
modo a trazermos à tona o grande
significado da Sua passagem entre
os homens.
Detenhamo-nos, porém, na Sua
vida exemplar, como Homem, para
nos auxiliarmos na cura das nossas
feridas.
P r o c u r e m o s a m a r, p a r a
determos a expansão da chaga do
ódio e do rancor.
Perdoemos, para cicatrizarmos a
chaga do ressentimento e da
mágoa.
Renovemos nossa esperança,
diuturnamente, para vencermos a
chaga do desânimo e da tristeza.
Superemos os obstáculos com
fé, na certeza de que o Pai está
sempre nos assistindo e
orientando.
Sejamos misericordiosos para
não nos incorrermos no hábito de
julgar, sem conhecimento de
causa.
Reconciliemo-nos com nossos
inimigos, para que possamos nos
entregar aos ensinamentos do
Mestre Jesus, sem culpas e sem
medos.
Superemos as aflições com
segurança e perseverança, pois são
elas que nos libertam para uma

vida melhor.
Nos momentos de dificuldades,
lembremos de bater à porta do
Mundo Maior, confiando na
assistência dos amigos abnegados.
Transformemos, assim, esses
momentos de recordação dolorosa
do sofrimento de Jesus, em
sentimentos e pensamentos de
renovação interior, dando-nos a
oportunidade de rever nossos
hábitos, na convicção de que o
Mestre Amado nos entregou, no
momento da Sua agonia, ao Pai
Celestial, perdoando nossos erros e
nos libertando.
Descubramos e ressuscitemos
nossas qualidades interiores,
nossas capacidades
inerentes
ao estado de criaturas divinas que
somos e vislumbremos um mundo
cada vez melhor, para plasmarmos
a vida que almejamos ao longo das
vidas experenciadas.
Superemos as adversidades, não
dando oportunidades para que
nossas chagas morais ressurjam,
apoiando-nos nas palavras e nos
exemplos Desse Ser de Luz, que
veio à Terra para nos conduzir ao
caminho de autoconhecimento e
de autotransformação.
Ressuscitemos para o verdadeiro
sentido do viver.
Natanael
Brasília, 04/04/07
Grupo Hamayana II
Comunhão Espírita de Brasília

Artes
Neste mês de abril em que os cristãos do mundo todo comemoram a Páscoa, nosso tema não
poderia ser diferente. Como os espíritas não têm por norma comemorar datas, selecionamos obras
que falam da vida de Cristo, da ressurreição e da Páscoa, sempre com a visão da doutrina espírita.

Recomendamos
Boa Nova traz lições belas e sábias
Quando encarnado, Humberto de Campos
foi poeta, contista, crítico e cronista
consagrado, além de membro da Academia
Brasileira de Letras. Desencarnou em 5 de
dezembro de 1934. A partir de 1937,
transmitiu diversas obras pelo médium Chico
Xavier. Boa Nova é uma delas.
O livro ressalta passagens evangélicas
de grande beleza, em que Jesus e seus
discípulos trazem lições de sabedoria. São
episódios, nos quais o leitor será
envolvido pela ternura e encanto de
situações relacionadas à presença de
Cristo junto aos encarnados.
.
Boa Nova – pelo espírito de Humberto
de Campos, psicografado por
Fancisco Cândido Xavier, FEB –
Federação Espírita Brasileira, 3ª edição especial,
(1ª. Edição de 1941), Rio de Janeiro – RJ, 2008, 285 págs., 14x21cm,
na livraria da Comunhão – R$ 18,00.

Amélia Rodrigues narra passagens de Jesus
O livro reúne passagens da vida de Jesus para
atualizar o seu pensamento e incorporá-lo ao dia a
dia, em busca da plenitude e da renovação
espiritual.
São acontecimentos da passagem de Jesus
pela terra, nos quais a autora Amélia Rodrigues
exemplifica lições de extrema bondade e amor
do Mestre junto a seus discípulos.
O pensamento da autora se identifica com o
de Fenelon, contido no Evangelho
Segundo o Espiritismo, que explicita:
“Educar é formar homens de Bem; e não
apenas instruí-los”.
...Até o fim dos tempos – pelo espírito
de Amélia Rodrigues, psicografado
por Divaldo Pereira Franco, Livraria
Espírita Alvorada Editora, 3ª edição, Salvador – BA, 2000, 14x
21cm, 159 págs., na livraria da Comunhão – R$ 18,00.

Audiovisual
Conferência sobre o pacificador em DVD
Palestra de Divaldo Franco que procura
demonstrar quem é o homem Jesus, sua magia e
sua força que permanecem há mais de dois mil
anos. Emocionado, o conferencista faz
profundos relatos em torno das testemunhas
biográficas da vida de Jesus - os evangelistas
Marcos Mateus, Lucas e João -, decompondo a
personalidade e historiando os papéis de cada
um deles na construção dos livros que formam o
evangelho.
DVD – Jesus, o Pacificador – palestra de Divaldo
Pereira Franco, produção da Editora Leal, 70 min.,
14x19cm, na Livraria da Comunhão – R$ 25,00

agenda de palestras, notícias do meio espírita, publicações, acesse o site da Comunhão: www.comunhaoespirita.org.br

