“O conhecimento real não é construção de alguns dias.
É obra do tempo.” (XAVIER, Francisco Cândido. Capítulo 43 Agenda Cristã. Ditado pelo Espírito André Luiz).
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orientação de André Luiz se reporta ao Projeto 1868,
de Allan Kardec, constante no livro: Instruções Prá cas de Allan Kardec ao Movimento Espírita, cap. 26
e, inserido em Obras Póstumas, em que o codiﬁcador recomenda [...] “Um curso regular de Espiri smo seria professado com o ﬁm de desenvolver os princípios da Ciência
e de difundir o gosto pelos estudos sérios”.
Considerando a Lei de Progresso e a inﬁnita evolução
do Espírito imortal, somos es mulados a reajustarmos o
nosso campo do saber em diversiﬁcadas áreas do conhecimento, a ﬁm de sairmos da ignorância e alcançarmos o
entendimento. Assim, em o Livro dos Médiuns, especiﬁcamente no capítulo III, Kardec alerta que “[...] O Espirismo é toda uma ciência, toda uma ﬁlosoﬁa. Portanto,
quem quiser conhece-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se
de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser
aprendido como se es véssemos brincando. [...] O Espiri smo diz respeito a todas as questões que interessam à
Humanidade. [...] Aconselho-vos que estudeis com o coração e apliqueis a vós mesmos.”
Na introdução ao estudo da Doutrina Espírita, constante em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos alerta que

[…] “O estudo de uma doutrina, como a Doutrina Espírita, que nos lança de repente e em cheio numa ordem
de coisas tão novas e grandiosas, somente pode ser feito
por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções
e movidos por uma ﬁrme e sincera vontade de chegar a
um resultado esclarecedor.” O mestre Lyonês dá sequência acrescentando […] O que caracteriza um estudo sério
é a sequência que se dá a esse estudo”.
Ao procurarmos adquirir o conhecimento do conjunto das ideias básicas con das num sistema, cien ﬁco,
ﬁlosóﬁco e religioso, que tem o obje vo de alcançar o
aprimoramento moral do indivíduo, por intermédio dos
ensinamentos passados pelos espíritos, requer de nós
dedicação, esforço e humildade, em razão de que [...] “O
conhecimento espírita é orientação para a vida essencial
e profunda do ser.” (XAVIER, Francisco Cândido. Capítulo 5
- Entre irmãos de outras terras. Ditado pelo Espírito André
Luiz).
Assim, para nos manter esclarecidos para as questões
da vida maior, a nossa casa mantem a Escola de Estudos
Espíritas Allan Kardec – EEEAK, de forma con nua, seguindo a asser va de Kardec, em que o mestre de Lyon aﬁrma
que “Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a
razão face a face, em todas as épocas da humanidade.”
Portanto é essencial estudarmos, ininterruptamente,
para alcançarmos a vida futura com segurança, sabedoria
e paz.
por Gilberto Amaro
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s aulas da Escola de Estudos Espíritas
Allan Kardec (EEEAK) do Cenol Gama
começaram no dia
15 de agosto, com
a abertura no auditório. Mas quem
não se inscreveu,
ainda dá tempo de
fazer a matrícula. Se você já cursou algum semestre anteriormente, deve procurar a coordenação da Área Doutrinária para saber em qual semestre irá se reenquadrar.
Quem ainda não começou a estudar, a hora é essa.
Os cursos doutrinários são dividos em 13 semestres e
vão de Noções Básicas 1, para quem está iniciando os estudos da Doutrina Espírita, até Obras Póstumas. Durante
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os 6 anos e meio de curso, os evangelizandos estudam
detalhadamente as cinco obras basilares do Espiri smo:
O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, A Gênese e o Evangelho Segundo o Espiri smo. O
curso se encerra com o estudo de Obras Póstumas, uma
compilação de textos publicada 20 anos após o desencarne de Allan Kardec.
Há duas opções de turmas, às quartas-feiras, das 19h45
às 22h; e aos sábados, das 19h30 às 21h45. É o evangelizando quem escolhe o melhor dia para estudar.
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Este semestre tem novidade boa para os moradores de
Santa Maria. Depois de 2 anos sem curso, o Cenol da cidade voltou a oferecer turma. Os evangelizandos vão começar por Noções Básicas 1 e o estudo será às quartas-feiras,
das 20h às 21h30. Para se matricular, basta ir à Casa, no
dia e horário do curso, e fazer a inscrição diretamente com
o evangelizador. Não deixe passar essa oportunidade!
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té dezembro, uma série de a vidades vão ser realizadas no Gama e entorno, pela 3ª Coordenação Regional Espírita (CRE) e o Centro Espírita Nosso Lar.
Anote na agenda e marque presença!
E
A 3ª CRE, que envolve as casas espíritas do Gama, Santa Maria, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardim Ingá e Luziânia, realiza dia 23 de agosto, das 8h30 às
13h, o Encontro Regional de Dirigentes Espíritas. Com o
tema “compar lhamento de experiências de sucesso”, a
ideia é trocar experiências sobre boas prá cas nas casas
espíritas. O Encorde será no Ineae Gama Sul.
J
O Cenol recebe, dia 27 de setembro, a Confraternização Regional de Jovens Espíritas do DF. Levantamento
feito pela 3ª CRE mostra que há na região pelo menos 15
grupos de mocidade espírita.
Leitura
Do dia 30 de setembro ao dia 4 de outubro, o Shopping
Sul, em Valparaíso, recebe a Feira do Livro Espírita. Já no
dia 12 de outubro, é a vez do Gama receber a Feira, em
local ainda há ser conﬁrmado.
Jus ça Divina
No dia 10 de outubro, às 20h, vai ser realizada na Universidade de Brasília, campus do Gama, a palestra Jus ça
Divina - 150 anos do livro Céu e Inferno.
Outras informações sobre os eventos podem ser ob das por meio do e-mail cre03@fedf.org.br.
Par cipe e ajude na consolidação e expansão do movimento espírita do Distrito Federal.
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par r de agora, os encontros da Mocidade Espírita
Francisco de Assis no Cenol Residencial Brasília e Pedregal vão ser realizados aos sábados, das 9h30 às
11h45. No Cenol Gama e Santa Maria, os encontros con nuam sendo realizados aos domingos, das 8h30 às 12h.
O semestre já começou tanto para os jovens da MEFA,
quanto para as crianças da Evangelização Infan l Joanna
de Ângelis (EIJA). Os grupos estão sempre abertos a novos
integrantes. Basta procurar o Cenol mais próximo da sua
casa, no dia dos encontros. Lembrando que a EIJA se reúne
aos sábados, das 9h30 às 11h45, nas quatro casas Cenol.
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huva vai, sol vem, os anos passam e a pintura do Centro Espírita Nosso Lar, no Gama, vai se desbotando.
Após anos sem passar por uma pintura, a Diretoria
do Cenol resolveu promover uma campanha para deixar a
nossa Casa mais bonita.
Você pode ajudar doando nta, massa corrida, ﬁta crepe e ferramentas para pintura até o dia 16 de setembro.
Se souber pintar, sua mão-de-obra será muito bem-vinda.
No dia 18 de setembro, o Cenol completa 37 anos e a pintura será o nosso presente para a Casa.
Informações sobre a cor da nta e os materiais necessários podem ser ob das com o Adailton Moura, no telefone 9215-3120, ou pelo e-mail cenol@cenol.org.br.
R
Além de pintar a Casa, será feita a marcação das vagas
no estacionamento interno e a reserva de vagas para portadores de necessidades especiais e idosos.
A Direção da Casa aproveita a oportunidade para conscien zar as pessoas sobre a importância de não estacionar
em frente a recepção do Cenol Gama. A Casa recebe muitos cadeirantes e pessoas com diﬁculdade de locomoção
e a obstrução da entrada tem sido um problema recorrente. Vamos contribuir para que todos tenham acesso fácil e
confortável ao Cenol Gama, uma casa que é de todos.
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que você achou desta edição do Charrua? Gostou
dos temas abordados? Ficou com alguma dúvida?
Envie-nos 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.
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s associados ao Centro Espírita Nosso Lar contam
agora com mais uma opção para fazer o pagamento
da mensalidade. Foi aberta uma conta no BRB,
para que funcionários do GDF e demais corren stas
possam fazer a transferêncida da mensalidade. A conta é
a 104051934-0.
Além do BRB, o Cenol também tem conta no Banco do
Brasil, agência: 1239-4, conta corrente 419.691-0.
Lembrando que os sócios do Cenol também podem
pagar a mensalidade na livraria ou deixar em envelope
no gazoﬁlácio, a caixa de correio que ﬁca ao lado do
bebedouro, na recepção do Cenol Gama.
Se você ainda não é um Sócio Cenol, associe-se. Sua
contribuição é muito importante para que a Casa se
mantenha e con nue prestando os serviços à comunidade,
como a distribuição de sopa.
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