ançada no úl mo mês de abril com a ﬁnalidade de
ampliar a base de contribuintes ﬁxos e atualizar os
dados daqueles que já são sócios do Centro Espírita
Nosso Lar, a Campanha Sócio Cenol obteve resultados expressivos. Em apenas um mês, foram realizados 27 novos
cadastros de contribuintes, o que signiﬁcou uma ampliação de mais de 20% na base de sócios da Casa, que era de
127 e passou para 154.
Além disso, 68 sócios, 53%
do total, ﬁzeram o recadastramento. Com os dados atualizados, o Cenol pode manter uma
comunicação mais eﬁcaz com
cada membro, além de conhecer melhor o perﬁl dos contribuintes. É preciso registrar também que muitos sócios
que estavam com as parcelas atrasadas, aproveitaram a
Campanha para pôr em dia a contribuição mensal.
A par r da segunda quinzena de junho, cada contribuinte vai receber um email com seu número de inscrição, por meio do qual poderá acompanhar o registro dos
pagamentos efetuados. A tabela para controle dos sócios
vai estar disponível no site do Cenol. Lembrando que, em
nenhuma hipótese, o nome do contribuinte será divulgado associado ao número de inscrição. Essa informação
será de conhecimento apenas da Tesouraria do Cenol e
do próprio contribuinte.
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Se você é sócio-contribuinte e ainda não se recadastrou, não esqueça de, ao comparecer à livraria para fazer o acerto da mensalidade, pedir a ﬁcha de cadastro.
Já quem ainda não é um sócio do Cenol, pode procurar a
livraria, que está aberta sempre antes das palestras públicas e dos cursos doutrinários, para fazer a inscrição.
O valor mínimo mensal para se associar ao Cenol é
de 5% do salário mínimo, o que
hoje dá R$ 40. Esse valor pode
ser pago de várias maneiras:
depósito na conta do Centro,
pagamento direto na livraria,
transferência entre contas para
corren stas do Banco do Brasil e
entrega de envelope com o valor no gazoﬁlácio, uma caixinha de Correio instalada na
recepção do Cenol Gama, na mesma parede em que ﬁca
o ﬁltro de água.
Agradecemos aos contribuintes que chegaram agora
e aos que abraçaram esse trabalho a mais tempo. É por
conta de cada um de vocês que as quatro casas Cenol são
man das, com o pagamento de água e luz, por exemplo.
Também é com a generosidade dos irmãos que são realizadas cerca de 250 a vidades por mês, como distribuição
de sopa, confecção de enxoval e palestras públicas. E se
você ainda não faz parte desse me, junte-se a nós e aumente essa corrente do bem. Juntos, somos mais!
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omidas deliciosas e picas de
festas juninas, sala de jogos com
games an gos e atuais, karaokê, apresentação da Banda Reluzir e
muito mais! Tudo isso você vai encontrar no 5º Luau da Mocidade Espírita
Francisco de Assis (MEFA), que será
realizado no dia 18 de julho, no Centro Interescolar de Línguas do Gama,
localizado próximo à rodoviária.
Os ingressos custam apenas R$ 10, sendo que R$ 5 serão rever dos em consumação. A turma da MEFA vai passar em todas as salas dos cursos doutrinários, às quartasfeiras e aos sábados, até a semana do Luau, para vender
os convites, que também podem ser adquiridos com os
coordenadores da Mocidade.
Além de brincar, assis r apresentações musicais e ainda provar gostosas comidas, quem par cipar vai estar
também ajudando nas a vidades dos jovens espíritas e
contribuindo para a manunteção do Cenol.
A
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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.
O Vicente Alves de Souza nos enviou a seguinte
sugestão, seguida de um poema:
Quando alguém es ver entrando em estado de ócio,
abra a Codiﬁcação Espírita ou o Evangelho, escolha
um tema e comece a fazer rimas. Estará descansando o
corpo, trabalhando a mente, estudando e saindo do ócio
diver damente. Exemplo: “...renascer ainda, tal é a lei”.
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Novamente nesta cena
A alma corporizada,
Em busca de vida plena
Percorre nova jornada.

Ao retornares ao mundo
Não se perca na ilusão.
Reﬂitas tudo a fundo
Já que buscas perfeição.

Em existência futura
Paz, alegria e calma.
Use sempre da brandura
Uma virtude da alma.

Buscai o reino dos céus
Isso encantou o povo.
Sendo ví ma ou réu
Precisa nascer de novo.
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á virou tradição. A Feijoada realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar completou 10 edições oferecendo comida gostosa, em um ambiente de paz e alegria, permindo a confraternização entre familiares e amigos.
Este ano, mais de 420 pessoas compareceram ao evento, que foi realizado no Cenol Gama, no dia 23 de maio.
Outras 60 pessoas atenderam ao chamado para auxiliar
no trabalho. Foram oferecidos três pos de feijoada: light,
completa e vegetariana. Sendo que a vegetariana entrou

no cardápio este ano e foi aprovada pelos par cipantes.
De acordo com o vice-presidente do Cenol, Adailton
Moura, os recursos arrecadados com a Feijoada vão ajudar na pintura do Cenol Gama, que está velha e desgastada, e na realização de melhorias no auditório.
Se você não pôde par cipar da Feijoada, não se preocupe. Ano que vem tem mais! A Feijoada do Cenol já faz
parte do calendário de eventos ﬁxos da Casa.
Conﬁra algumas fotos e não ﬁque de fora da próxima.
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ste dia é o seu melhor tempo, o instante de agora.
Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o
ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe
a mensagem de renovação permanente.
Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a
ocasião de tratar-se com segurança.
Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste.
Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado
em seu pensamento, agora é o momento de começar a
realizá-lo.
Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante
de promovê-la.
Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas come das, terá soado a hora em que você pode esquecer
qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente.
Se alguma visita ou manifestação afe va esperam por
você, chegou o tempo de atendê-las.
Se precisa estudar determinada lição, encontrou você
a oportunidade de fazer isso.
Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio; de
nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele.
André Luiz, por Chico Xavier
A
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