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Caridade é tema do jornal mural
A seguir as princiapais matérias do Jornal Mural Comunhão, do mês de abril, que teve por tema
a caridade. Para tanto, foram escolhidas algumas das atividades que a Casa faz relacionada
ao auxílio mateial e espiritual.

Domingos são especiais no Nosso Lar
Todos os domingos, o Nosso Lar recebe visitas de grupos da Diretoria de Assistência Espiritual
(DAE) e das turmas coordenadas pela Diretoria de Estudos Doutrinários (DED) da Comunhão
Espírita. A Casa é uma das principais colaboradoras da instituição, que trabalha em parceria
com a Vara de Infância e Adolescência. Hoje, o Nosso Lar tem independência administrativa.
O horário das visitas, que também estão abertas ao público em geral, vai de 9h às 11h30. A
DAE organiza a ida de cinco turmas por domingo durante todo o semestre. São mais de 130
grupos, que incluem os de passe nível 1, 2 e 3, de educação da mediunidade, de desobsessão
e os das salas André Luiz e Chico Xavier. Já a DED escala semestralmente quatro turmas para
visitar o Nosso Lar a cada domingo. São 58 grupos do Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita (Esde) e nove grupos do Estudo Avançado da Doutrina Espírita (Esade).
Segundo Cláudia Vilhena, diretora de Integração Social do Nosso Lar, as pessoas que vão à
instituição são recebidas pela presidente, Nilce Serafini, e conhecem o local, as crianças e o
trabalho desenvolvido ali. Logo no início do horário de visitas, as crianças recebem o passe nas
cinco casas que abrigam, no máximo, 14 menores de idade e duas mães sociais. Após esse
momento, os visitantes estão livres para brincar com as crianças.
Sopa é um chamariz para a evangelização
A distribuição da “sopa” por voluntários tem sido um “chamariz” para levar o evangelho a
vários públicos, explica Carlos Braga, da Diretoria de Promoção Social (DPS). “Era uma
proposta que já circulava pela Casa. Por isso, rapidamente conseguimos montar um grupo”,
ressalta o dirigente. A ação teve início em setembro de 2008. Hoje conta com o auxílio de 40
pessoas, que levam duas vezes na semana o alimento material e espiritual a pessoas carentes
em Samambaia, em Itapuã, na Rodoviária do Plano Piloto e no Hospital Regional da Asa Norte
(HRAN).
Antes de servir as refeições, é feita uma pequena palestra com base no Evangelho Segundo o
Espiritismo. “Estamos planejando introduzir um domingo na Comunhão, com café da manhã e
brincadeiras. A ideia é trazer as famílias de regiões onde estamos atuando”, revela Braga. Ele
também comemora a integração que está acontecendo entre membros da DPS e do Ensino
Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde). “Uma das turmas se comprometeu com os
trabalhos do terceiro domingo do mês, em Samambaia” (Grupo Maria Dolores, da fase 2A,
dirigido por Clara Lúcia Honório).
Espíritas visitam colônia de hansenianos
O Grupo Allan Kardec, formado por frequentadores da Comunhão e de outros centros espíritas
do Distrito Federal, mantém um trabalho mensal de visitas a duas colônias de hansenianos.
Nos primeiros domingos dos meses pares, o grupo passa o dia na Colônia de Anápolis e, no
segundo domingo dos meses ímpares, segue para a Colônia Santa Marta, em Goiânia.
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O grupo freta e divide as despesas de um ônibus com 48 lugares, que sai sempre lotado às 6h
da manhã, com retorno por volta das 19h. Segundo Dirce Maria Roça, da Comunhão, qualquer
pessoa pode participar das visitas, mas é preciso, alguns dias antes, dar nome e número da
identidade para serem encaminhados ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER), para
regularizar a viagem do ônibus.
Nas colônias, o grupo faz visita aos lares, entrega cestas básicas nas casas visitadas e
também, conforme a necessidade específica das famílias locais, distribui, quando possível,
remédios; roupa de cama, banho e higiene pessoal; material hospitalar e fraudas descartáveis,
entre outros itens.
Para mais informações ou doações, procurar Iraídes (tel 3223-5871) e Mário (9977-1087)
Centro de Cavalcante é um sonho realizado
Fundado em fevereiro de 1993, o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho conta com
aproximadamente 40 colaboradores que atuam em atividades culturais, esportivas, cursos
profissionalizantes e assistência e promoção social na cidade de Cavalcante (GO).
Kaibar Silveira, presidente do centro, lembra que a ideia começou na década de 1980, quando
ainda era trabalhador da Comunhão. “Somei todas as experiências vividas em Centros
Espíritas que visitei, e, ao me aposentar, mudei-me com a família para realizar o sonho de
formar um núcleo de ajuda efetiva aos irmãos que mais necessitam”, explica.
Hoje o sonho se transformou no fornecimento de 78 mil pratos de alimentos por ano, 4,3 mil
latas de leite em pó, distribuídos somente em 2009, além de medicamentos fornecidos aos
assistidos, atendimentos psicológicos, terapêuticos e espirituais, entre muitos outros.
Mais informações
Fone (61) 96966622
www.aprendizesdoevangelho.org.br
Mensagem
Necessidade da caridade Paulo de Tarso
Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não
tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, e um címbalo retumbante; e
quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita
ciência de todas as coisas; quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as
montanhas, se não tivesse a caridade eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens
para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse
caridade, tudo isso não me serviria de nada.
A caridade é paciente; é doce e benfazeja; a caridade não é invejosa; não é temerária e
precipitada; não se enche de orgulho; não é desdenhosa; não procura seus próprios
interesses; não se melindra e não se irrita com nada; não suspeita mal; não se regozija com a
injustiça, mas se regozija com a verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre.
Agora, essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade permanecem; mas, entre elas, a
mais excelente é a caridade
(São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, cap.XIII,v. de 1 a 7 e 13).
Estante Espírita
O tema escolhido para o mês de abril foi Caridade. Como este preceito está contido em quase
todos os volumes que compõem a Doutrina, selecionamos livros e DVD onde o tema está
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explicitado de forma mais densa e didática.
Dvd - caridade através de vídeo
Vídeo de Antonio César Perri de Carvalho, diretor da Federação Espírita Brasileira (FEB) e
membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional (CEI), que expõe a
proposta dos Espíritos Superiores, com a concretização do Livro dos Espíritos, codificado por
Allan Kardec. O conteúdo tem o formato de vídeo-aula para uma agradável fixação do tema e
serve de importante base para os que desejam conhecer o planejamento dos espíritos e a
responsabilidade daqueles que abraçam a causa da nova revelação cristã.
DVD – MISSÃO DOS ESPÍRITAS, vídeo-aula em Português, 55 minutos, colorido, Produção
TV CEI.com, distribuição Conselho Espírita Internacional, na livraria da Comunhão – R$ 25,00
Caridade através da verdade
O volume apresenta mais de cem mensagens contendo comentários das lições do Evangelho
segundo o Espiritismo, de onde os benfeitores espirituais extraem temas como amor, caridade,
mediunidade e otimismo. São recados diretos ao coração dos que anseiam pela vigência do
Reino de Deus no mundo, retratando a singela beleza das lições de Jesus e da obra de Allan
Kardec. Enfatiza o momento aflitivo por que passa a Terra, alertando aos homens para a
inadiável necessidade da construção da paz e da renovação íntima através do trabalho do
bem.
O ESPÍRITO DA VERDADE, por espíritos diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier
e Waldo Vieira, 12,5cm x 17,5cm, 352 páginas, 17ª. Edição, 1ª. Reimpressão, da Coleção
Estudando a Codificação, FEB – Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro – RJ, 2009, na
livraria da Comunhão – R$ 14,30
Caridade à luz dos espíritos
O livro foi editado em comemoração à Feira do Livro Espírita, realizada pelo Conselho
Metropolitano Espírita, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
Escrínio (nome do livro) é um armário ou variedade de mesa, às vezes aparelhado com
escaninhos, em que se guardam papéis utensílios de escrita; escrivaninha; pequeno cofre. Este
volume, ditado por Emmanuel, traz mensagens de autores espirituais sobre as virtudes para os
seguidores da Doutrina Espírita e os preceitos que precisam ser desenvolvidos na reforma
íntima. Um desses temas é a caridade, que precisa ser desenvolvida, sem a qual não haverá
salvação. Uma coleção de textos para serem lidos, que certamente levará o leitor à reflexão e
ao aprimoramento dentro da doutrina.
ESCRÍNIO DE LUZ, pelo espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier,
13cm x 18cm, 220 páginas, Casa Editora O Clarim, do Centro Espírita Amantes da Pobreza,
Matão – SP, na Livraria da Comunhão – R$ 13,00
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