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o úl mo dia 6 de março, os associados ao Centro
Por sugestão dos associados, foi concedido a Raimundo
Espírita Nosso Lar escolheram a nova diretoria para Nonato o tulo de Presidente de Honra do Cenol. A nova dio triênio 2016/2019. O então presidente Raimundo retoria e os associados reconheceram e agradeceram toda
Nonato, que estava à frente da Casa há 27 anos, aﬁrmou a dedicação de Raimundo, que não mediu esforços para
que não seria candidato à reeleição por mo vos pessoais que o Cenol se consolidasse como casa de estudo, hospital
e indicou o então vice-presidente, Adailton Barreira Mou- para os aﬂitos e centro de apoio aos mais necessitados.
ra, como seu
P
candidato.
P
Único a se
Entre as priapresentar para
meiras medidas
a disputa, Adailda nova diretoria
ton foi escolhido
esteve a visita
pela Assembleia,
às quatro casas
em eleição marCenol, para aprecada pela transentar o grupo e
quilidade.
ouvir sugestões
O novo pree crí cas para o
sidente do Ce- Cecília, Thiago, Elza, Denis, Adailton, Janaína, Mônica, Marcilene, Luana e
aprimoramento
nol apresentou
do serviço.
André: novos diretores do Centro Espírita Nosso Lar
a nova diretoria,
Nos dias 19 e
que também foi aprovada pelos sócios. Integram o grupo: 20, foram realizadas reuniões em Santa Maria e no Resi- Janaína Mota, vice-presidente;
dencial Brasília. Nos dias 26 e 27, no Pedregal. E, nos dias 2
- Mônica Damasceno, secretária;
e 3 de abril, foi a vez do Cenol Gama.
- Marcilene Reis, diretora da Área Doutrinária;
Os diretores esclareceram que, por enquanto, nada
- Elza Assunção, diretora da Área Mediúnica;
muda no funcionamento das Casas e, o que vier a mudar,
- André Pantoja, diretor da Área Social;
com o tempo, será no sen do de melhorar o trabalho. Eles
- Cecília Jacques, diretora de Infância e Juventude;
também assumiram o compromisso de discu r todas as su- Thiago Costa, diretor Financeiro;
gestões e crí cas apresentadas pelos trabalhadores e dar
- Denis Leo, diretor de Patrimônio;
um retorno o mais rápido possível, para que o trabalho em
- Luana Karen, diretora de Comunicação Social.
Cristo possa ser feito com o mínimo de entraves.
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No dia 17 de abril, das 8h30 às 13h, acontece no
Cenol Gama o Movimento Espírita em Ação. A inicia va
é organizada pela Federação Espírita do Distrito Federal e
dirigida a presidentes, diretores, dirigentes, coordenadores
e lideranças das casas Espíritas da 3ª Coordenação Regional
Espírita, que reúne Gama, Novo Gama, Cidade Ocidental,
Jardim Ingá, Luziânia, Núcleo Residencial Brasília, Santa
Maria e Valparaíso.
Na oportunidade, vão ser desenvolvidas oﬁcinas
envolvendo todas as áreas de trabalho da casa Espírita.
As inscrições podem ser feitas na própria ins tuição que o
trabalhador frequentar.
A
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Sabe as músicas que você ouve no auditório do Cenol,
quando está aguardando o início de uma palestra? Então,
o cantor Sérgio Santos, voz da maior parte dessas músicas,
estará de volta ao Cenol Gama nos dias 7 e 11 de maio, às
19h30. Ele será uma das atrações das aulas especiais dos
cursos doutrinários. Todos estão convidados para ouvir a
harmoniosa voz de Sérgio e suas composições.
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No dia 9 de abril, das 12 às 14 horas, o Cenol Santa
Maria realiza mais um almoço beneﬁcente. No cardápio,
carne suína, mandioca, arroz, feijão e saladas. O convite
custa apenas R$ 12,00. Crianças até 7 anos não pagam.
F
A deliciosa Feijoada Beneﬁcente do Cenol já tem data
para acontecer. Será no dia 21 de maio, das 12 às 14 horas,
no Cenol Gama. O convite pode ser adquirido na livraria
da unidade por apenas R$ 20,00. Crianças com até 6 anos
de idade não pagam.
T
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Dia 17 de abril tem tratamento espiritual para os
trabalhadores do Cenol. Será no Cenol Gama, às 19 horas.
Recomenda-se a quem puder chegar mais cedo, assis r à
palestra das 18 horas, no mesmo local.
O
O Cenol tem mais um instrumento de comunicação
com os trabalhadores e frequentadores. Por meio do email ouvidoria@cenol.org.br, é possível enviar crí cas e
sugestões sobre o trabalho nas quatro Casas.
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á mais de seis
anos, as crianças da Evangelização Infan l realizam, uma vez por
semestre, a Campanha de Fraternidade
Auta de Souza. Nesse
dia, todo o cronograma da Evangelização
é adaptado para que, Momento de oração antes do início
da Campanha Auta de Souza
com a autorização
dos pais, as crianças visitem as casas próximas ao Cenol,
divulgando a Doutrina Espírita e pedindo doação de roupas, calçados e alimentos que serão des nados às famílias
assis das pelo Cenol.
Todo semestre, a campanha é um sucesso. A felicidade
das crianças é notória por saber que, além da divulgação da
Doutrina, elas estão ajudando outras pessoas. Veja o que
elas dizem sobre a campanha:

“Campanha é movimento
fraterno, que recolhemos
doações para doar para as
crianças carentes”.
Maria Jullya, 10 anos.
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abril, mês do Sócio Cenol! E tem novidades a caminho. Para dar mais transparência à relação sócio e instuição, está sendo criado um canal de comunicação
entre a diretoria e o sócio, para que ele receba todas as informações sobre a Casa, como prestação de contas, avisos
importantes, eventos e novidades da livraria, de maneira
mais rápida, fácil e completa.
Se você também quer ﬁcar bem informado sobre tudo o
que acontece no Cenol, além, claro, de ajudar na manutenção das quatro Casas, associe-se. Com apenas 5% do salário
mínimo por mês, o que hoje dá R$ 44,00, você contribui
para a divulgação da Doutrina Espírita e se habilita a par cipar das decisões importantes do Cenol.
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“Ajudar ao próximo”.
Maria Eduarda, 10 anos.
“Divulgar a doutrina Espírita”.
Júlia Damasceno, 10 anos.

Desenho do Humberto
sobre a Campanha
No mural da Evangelização, no hall de entrada
do Cenol Gama, você pode
conferir mais fotos da campanha realizada com as
crianças no úl mo semestre e o que mais as crianças
pensam sobre o trabalho
que elas realizam.
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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.
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Todas as coisas, na Terra, passam.
Os dias de diﬁculdades, passarão...
Passarão também os dias de amargura e solidão.
As dores e as lágrimas passarão.
As frustrações que nos fazem chorar... Um dia passarão.
A saudade do ser querido que está longe, passará.
Dias de tristeza... Dias de felicidade...
São lições necessárias que, na Terra, passam, deixando
no espírito imortal as experiências acumuladas.
Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao Alto,
e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará...
E guardemos a certeza, pelas próprias diﬁculdades já superadas, que não há mal que dure para sempre.
O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às
vezes parece que vai soçobrar diante das turbulências de
gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa Nau, e segue com o olhar sereno
de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do
roteiro evolu vo da humanidade, e que um dia também
passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua des nação.
Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos,
sem esmorecimento, e conﬁemos em Deus, aproveitando
cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará.
Tudo passa... Exceto DEUS! Deus é o suﬁciente!
Chico Xavier - Emmanuel
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