É

chegada a hora de fazer aquele tradicional balanço
de ﬁm de ano, época de passarmos em revista tudo o
que ﬁzemos e também aquilo que deixamos para depois. No Centro Espírita Nosso Lar não é diferente. Quando chega dezembro, todos os setores da Casa se reúnem
para fazer um balanço daquilo que deu certo, do que não
foi conforme o planejado, dos nossos avanços e possíveis
recuos nesta caminhada de vida e aprendizado.
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Em abril deste ano, lançamos a campanha do Sócio Cenol. O movimento teve como obje vo esclarecer sobre o
trabalho desenvolvido na Casa e a necessidade de fontes
de ﬁnanciamento. O sucesso da campanha se reﬂe u na
ampliação em mais de 20% do número de sócios do Cenol e
no recadastramento de mais da metade dos contribuintes.
Também em 2015, após um longo período de maturação, estreamos a nova iden dade visual do Cenol. A logomarca está mais moderna e incorpora signos que remetem
à ideia de amor, fraternidade e acolhimento.
2015 ainda foi o ano em que presenteamos o Cenol com
novas cores. Durante os meses de agosto e setembro, arrecadamos material e ﬁzemos mu rões para colorir o Cenol.
Como este é um trabalho que exige uns bons dias para ser
concluído, falta muito ainda a ser feito. Mas muito também
já foi realizado. Con nuamos recebendo ntas e materiais
de pintura para que, o mais breve possível, possamos concluir a tarefa de deixar o Cenol mais bonito.
T
Eventos tradicionais do Cenol, como a Feijoada e o Luau
da Mocidade Espírita Francisco de Assis, alegraram o calendário. Centenas de pessoas atenderam ao chamado e par lharam conosco da deliciosa feijoada servida em maio e do
animado Luau da Mefa, realizado em julho. Em 2016, esses
eventos seguem ﬁrme no rol de a vidades da Casa.
Outro trabalho tradicional da Casa é o realizado no dia
de Finados, no cemitério do Gama. Voluntários do Cenol
se revezaram durante todo o dia 2 de novembro, na tenda
localizada na entrada do cemitério, para fazer palestras e
entregar mensagens de apoio, reﬂexão e conforto aos irmãos saudosos de seus entes queridos, num trabalho com
reﬂexos para os daqui e os que estão do lado de lá.
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odo dia, é dia de doar amor. Mas, se tem uma época
do ano em que esse desejo de ajudar o próximo ﬁca
mais evidente, essa época é o Natal. Por isso, o Cenol
realiza pelo terceiro ano consecu vo o Cenol em Ação.
A inicia va, que já levou alegria a dezenas de pessoas,
volta este ano ao Condomínio Porto Rico, em Santa Maria.
No dia 19 de dezembro, voluntários do Cenol estarão no local, distribuindo presentes para as crianças, alimentos para
as famílias mais necessitadas e mensagens sobre caridade,
A

No aniversário do Cenol, além de palestras especiais, ﬁzemos uma singela comemoração dos 37 anos no dia 20 de
setembro. Teve apresentação emocionante do Grupo Alvorecer, do Reluzir e das crianças da Evangelização Infan l. E,
claro, também teve bolo, parabéns e velinhas apagadas.
Não podemos esquecer da presença do médium Paulo
Neto, que, no dia 13 de novembro, foi instrumento de espíritos amigos para levar consolo, tratamento sico/espiritual e alegria a mais de 200 pessoas, entre trabalhadores e
público.
A
Em setembro, o Cenol recebeu a Confraternização Regional de Jovens Espíritas do DF. O encontro reuniu grupos
de mocidades Espírita da 3ª Coordenação Regional Espírita,
formada por Gama, Santa Maria, Novo Gama, Valparaíso,
Cidade Ocidental, Jardim Ingá e Luziânia.
No dia 10 de outubro, os gamenses veram um encontro especial com o palestrante Saulo Silva, que falou sobre
os 150 anos do livro O Céu e o Inferno. A palestra, realizada
no Ins tuto Federal de Brasília/campus Gama, também foi
computada como aula especial para as turmas de sábado
da Escola de Estudos Espíritas Allan Kardec.
Em 2015, o Cenol Santa Maria retomou a realização de
almoços beneﬁcentes. Foram realizados dois e, no dia 12 e
dezembro, tem mais um almoço e, no cardápio, stronoﬀ de
frango, batata palha, arroz e salada. Os ingressos custam
apenas R$ 12,00.
A
Além de todos esses acontecimentos, teve também
Movimento Espírita em Ação, Oﬁcina de Cria vidade, aulas
especiais nos cursos, campanhões da Auta de Souza etc.
Mas o mais importante foi a sua presença. Você, que
comparece às palestras, que par cipa de um, outro ou de
todos os eventos, que não se faz de rogado quando pedimos ajuda e que arregaça as mangas conosco, quando é
convocado para o trabalho.
Por isso, o Centro Espírita Nosso Lar agradece imensamente às centenas de irmãos que passaram pela Casa este
ano e deixaram sua marca para fazermos, cada vez mais,
uma Casa melhor, mais acolhedora e fraterna.
E que venha 2016!
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amor e a Doutrina Espírita.
Para que o trabalho beneﬁcie o maior número possível
de pessoas, contamos com a sua colaboração. As doações
de brinquedos e alimentos podem ser feitas diretamente
na recepção do Cenol Gama ou a um dos organizadores
do evento, entre eles o André Pantoja e o Adailton Moura. Quem quiser par cipar da a vidade, no dia 19, basta
procurar os organizadores. Mais do que um presente sico,
vamos doar amor aos nossos irmãos!
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que você achou desta edição do Charrua? Envienos crí cas, sugestões, elogios, dúvidas e dicas de
pauta. Podemos publicar sua opinião e também
um ar go, poema, fotograﬁa, entre outros, desde que se
reﬁra ao Espiri smo. O email é charrua@cenol.org.br.
Hoje, vamos publicar um poema do nosso irmão Lázaro
Ribeiro, que assina com o pseudônimo de ChangCheng.

Pedregal

Cenol (Centro Espírita Nosso Lar)

Residencial

Santa Maria
Você me pediu de presente uma luz
o que pude fazer foi lhe mostrar o sol
disse que queria encontrar com Jesus
então lhe apresentei as portas do Cenol.
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lém da sede, localizada no Setor Central do Gama,
o Centro Espírita Nosso Lar contra com mais três
unidades: no Residencial Brasília (bairro Lago Azul,
Novo Gama), no Pedregal e em Santa Maria.
Em todas as localidades, há a vidades como palestras
públicas, passe, encontro de jovens, evangelização infan l,
campanha para arrecadar alimentos e roupas e divulgar a
Doutrina Espírita, distribuição de sopa e confecção de enxoval para gestantes.
O Cenol Residencial Brasília, que completou 17 anos no
útlimo dia 22 de novembro, localiza-se na Quadra 27 Lote
9, no bairro Lago Azul, em Novo Gama.
O Cenol Santa Maria completa 13 anos no próximo dia
29 de dezembro. A Casa ﬁca na CL 418 lote A.
Já o Cenol Pedregal é o mais novo da turma, completa 9
anos no dia 8 de dezembro.
Os horários e dias das a vidades em cada casa Cenol
está disponível na nossa página, na internet, em www.cenol.org.br e também aﬁxado no quadro de avisos do Jornal
Mural, na recepção do Cenol Gama. Mais informações podem ser ob das por meio do e-mail cenol@cenol.org.br.
Se você ainda não conhece alguma das casas, visite-nos!
Ficaremos felizes com a sua presença.

Ali não é somente uma casa de oração
para quem ergue suas mãos para o céu
é um abrigo que serve a qualquer irmão
que se perde e ﬁca sofrendo vagando ao léu.
Mas nem precisa vir me agradecer
se acaso nessa casa encontrar a salvação
pois ela só virá se você ﬁzer por merecer
ao se despojar do orgulho e abraçar seu irmão.
Foi lá que eu encontrei a minha paz
conseguindo com seus seguidores o alento
onde eles me mostraram como é que se faz
para não cair na vida e viver ao relento.
Se bem que aceito de você uma prece
quando feita do seu mais puro coração
ao saber que ela muito me aquece
e me da forças para buscar a minha salvação.

M

Senhor Jesus!

O Cenol precisa do trabalho da nossa mão
preferencialmente do nosso sincero calor
que pode aliviar as dores de um irmão
doando o que ele precisa e muito amor.

Diante do Natal, que te lembra a glória da manjedoura,
nós te agradecemos:
a música da oração;
o regozijo da fé;
a mensagem de amor;
a alegria do lar;
o apelo à fraternidade;
o júbilo da esperança;
a bênção do trabalho;
a conﬁança no bem;
o tesouro de tua paz;
a palavra da Boa Nova
e a conﬁança no futuro!…
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Entretanto oh! Divino Mestre, de corações voltados para
o teu coração, nós te suplicamos algo mais!…
Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade,
para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os
exemplos!
XAVIER, Francisco Cândido. À Luz da Oração. Pelo Espírito Emmanuel. O Clarim.
A

III º

.

.

.

D

