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no novo, velhos e novos desaﬁos. Ao longo de 2016,
o Centro Espírita Nosso Lar vai promover uma série
de a vidades para levar apoio aos mais necessitados
e promover a Doutrina Espírita entre os irmãos. Conﬁra o
planejamento prévio e anote na sua agenda. Lembrando
que pode haver alteração em algumas datas.
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A abertura dos cursos doutrinários será realizada no
dia 5 de março, no Cenol Gama. Já as turmas de quartafeira terão início no dia 9 de março. A renovação de matrícula é automá ca para quem já estuda
na Casa. Para quem pretende ingressar
agora nos cursos ou nha dado uma
pausa nos estudos, as inscrições já estão abertas. Elas podem ser feitas na
recepção do Cenol, antes das palestras
públicas.
A Escola de Estudos Espíritas Allan
Kardec oferece cursos sobre o Espirismo aos sábados e às quartas-feiras à
noite. Durante 6 anos e meio, são estudados detalhadamente cada livro publicado por Allan Kardec. O curso é voltado
para quem tem mais de 16 anos e interesse em conhecer a Doutrina Espírita.
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No dia 5 de março, pela manhã, recomeçam os encontros da Evangelização Infan l. Há turmas nas quatro casas
Cenol, sempre aos sábados, mas as a vidades são realizadas em horários diferentes. No Gama, os encontros acontecem das 9:30 às 11:45. Em Santa Maria, das 9 às 11:30. No
Pedregal e no Residencial Brasília, das 9 às 11:30.
Podem par cipar da EIJA crianças a par r de 3 anos de
idade. A ideia é evangelizar, seguindo o preceito de Jesus:
“Deixai vir a mim os pequeninos”. Os pequeninos aprendem as Leis ensinadas pelo Cristo e os ensinamentos de
Kardec sobre Espiri smo, visando os princípios do amor ao
próximo, da solidariedade, fraternidade e caridade.
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No dia 6 de março, pela manhã, é a vez dos jovens da
Mefa retornarem às a vidades. Além de estudar as lições
do Cristo e as obras Kardequianas, os meninos e meninas
desenvolvem a vidades assistenciais, visitam orfanatos e
asilos, par cipam de a vidades de lazer, como passeios e
gincanas. As a vidades da Mefa são voltadas para quem
tem mais de 12 anos de idade.
Há turmas da Mocidade nas quatro casas Cenol, mas
em dias e horários diferentes. No Residencial Brasília e no
Pedregal, os encontros são realizados aos sábados, das 9
às 11:30. Já no Gama e em Santa Maria, as a vidades são
realizadas aos domingos, das 8:30 às 12:00.
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Este ano, o Cenol Santa Maria vai con nuar promovendo almoços beneﬁcentes, com o intuito de arrecadar recursos para auxiliar nos trabalhos da Casa. A a vidade será
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realizada a cada dois meses, sempre aos sábados. Conﬁra
as datas: 13 de fevereiro; 9 de abril; 11 de junho; 13 de
agosto; 15 de outubro; e 10 de dezembro.
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Também tradicional no Cenol, a feijoada beneﬁcente já
tem data para acontecer. Será no dia 21 de maio, em local
a ser deﬁnido. Os recursos arrecadados com a feijoada são
des nados a custear as a vidades assistenciais do Cenol.
Além de se deliciar com uma comida maravilhosa, quem
par cipa da feijoada também está ajudando o próximo.
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Sabe aquela noite linda, com apresentação de bandas espíritas, sala de jogos e
muita comida gostosa? Pois é, o Luau da
Mocidade Espírita também já está marcado. Será dia 16 de julho, em local a ser
conﬁrmado.
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Também previstos no calendário de
a vidades do Cenol para 2016, a ação
no cemitério do Gama está conﬁrmada
para o Dia de Finados, 2 de novembro,
e o tratamento espiritual oferecido pelo
médium Paulo Neto está previsto para o
dia 11 de novembro.
No Dia de Finados, uma equipe do Cenol vai ao cemitério do Gama levar mensagens de consolo
aos irmãos saudosos dos que par ram. Além da entrega de
panﬂetos, são realizadas palestras durante todo o dia.
O tratamento do médium Paulo Neto também já é tradição no Cenol Gama e costuma atrair dezenas de irmãos.
Como a data do tratamento é conﬁrmada pelo médium
cerca de um mês antes, temos apenas uma previsão, que
será conﬁrmada posteriormente.
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Várias pessoas reunidas para um único propósito, o de
levar alegria às crianças e, por que não, aos adultos, na véspera do Natal. O Cenol em Ação entrou deﬁni vamente no
calendário de a vidades oﬁciais da Casa e, este ano, será
realizado no dia 17 de dezembro.
Geralmente, é escolhida uma comunidade carente da
região de atuação do Cenol e oferecido um almoço natalino, com a entrega de presentes para crianças. As duas úl mas edições do Cenol em Ação aconteceu no Condomínio
Porto Rico, em Santa Maria.
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Se você ainda não conhece o Cenol, faça-nos uma visita.
Os primeiros passos dentro da Casa podem ser dados nas
palestras públicas, realizadas no Cenol Gama aos domingos, às 18 horas; às segundas e sextas, às 20 horas; e às
quintas, às 17 horas. Também há palestras nas outras três
Casas, mas em dias e horários diferentes.
Todas as informações sobre o Cenol estão disponíveis
na nossa página na internet, em www.cenol.org.br, e no
nosso Facebook, www.facebook.com/cenoldf.
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stá prevista para
o dia 6 de março a Assembleia
Geral da Obras de Promoção e Assistência à
Infância e à Adolescência - Cenol. Na oportunidade, serão tomadas
decisões importantes,
como a eleição para presidente da nossa Casa.
Segundo o Estatuto em vigor, para concorrer ao cargo de
presidente é preciso ser associado tular por pelo menos
cinco anos; estar em dia com as obrigações estatutárias; e
estar ligado ao trabalho assistencial e à en dade mantenedora de forma efe va por, no mínimo, cinco anos ininterruptos. O mandato de presidente do Cenol tem duração de
três anos, podendo o eleito ser reconduzido ao cargo, por
decisão da Assembleia Geral.
Já para par cipar da Assembleia, é preciso ser associado tular da Casa, ou seja, ter mais de 18 anos, pagar a
mensalidade equivalente a 5% do salário mínimo e estar
em dia com as obrigações ﬁnanceiras. Apenas os associados tulares com pelo menos um ano de associação podem se manifestar e votar na Assembleia Geral.
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A eleição para o cargo de presidente do Cenol é realizada pelo voto direto e secreto. Vence o candidato que obver a maioria absoluta dos votos válidos. Em seguida, o
presidente eleito escolhe os integrantes da Diretoria Execuva, composta pelo vice-presidente e pelos diretores (as):
da Área Administra va-Financeira, da Área Infanto-Juvenil,
da Área Social, da Área de Gestão Alimentar e da Área de
Relações Públicas. Escolhidos, os membros da Diretoria
Execu va precisam ser conﬁrmados pela Assembleia Geral. Caso não haja objeções quanto aos nomes, a Diretoria
Execu va é eleita por aclamação. Do contrário, é realizada
votação, prevalecendo a decisão da maioria.
Nem o presidente, nem os diretores do Cenol podem
receber remuneração ou bene cios pelo cargo, direta ou
indiretamente. O trabalho deve ser desempenhado de forma voluntária. Toda a renda arrecadada pelo Cenol é aplicada integralmente nas obras assistenciais.
Fique atento ao quadro de avisos e à convocação para
a Assembleia Geral, que deve ser feita com pelo menos 15
dias de antecedência. Regularize sua situação junto à Tesouraria e par cipe das decisões sobre o futuro do Cenol.
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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.
Nesta edição, vamos publicar um poema do nosso
irmão Adailton Moura.
É preciso Divaldiar mais,
Franciscando por aí.
Bezerrar as lições,
Andre zar o aprendizado.
Kardequizar o conhecimento.
Temos muito material.
Meimeizemos a assistência.
Emannuelizemos a disciplina.
Espiri zemos o mundo.
Não nos envergonhemos da Doutrina
E nem dos seus postulados.
Euripediemos por aí.
Ivoneemos os romances.
Ermanceemos também.
Simone emos as lições do Mestre.
Mas falemos de Espiri smo.
Não nos envergonhemos de nossa Religião.
Não a escondamos do mundo.
Leondenizemos, se preciso for.
Gabrieldelanezemos para quem quiser.
Mas é preciso que sejamos espíritas.
Falemos de Sheila e de Luiz Sérgio.
Leiamos Patrícia.
Se necessário for, que nos declaremos Espíritas:
Seguidores do Cristo.
Que se estude Jacob de Melo.
Que possamos ler Vinícius.
Que saibamos de Calligaris
E de Hernani San ana.
Que Estudemos Hermínio Miranda.
Discutamos Celso Mar ns.
E tantos outros autores espíritas.
Assunto e temas não nos faltam.
Por que não divulgamos aos nossos?
E preferimos os de outros mes
Será vergonha dos nossos representantes?
Cris enizemos então,
Mas com o conhecimento espírita.
Levemos Jesus a todos, por meio de Kardec.
Divulguemos a Doutrina Espírita
Essa é a maior caridade
Que podemos fazer, para com a Doutrina e
Para nós mesmos.
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A humildade não está na pobreza,
não está na indigência,
na penúria, na necessidade,
na nudez e nem na fome.
A humildade está na pessoa que tendo
o direito de reclamar, julgar, reprovar
e tomar qualquer a tude
compreensível no brio pessoal,
apenas abençoa.
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