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om esse slogan, será realizada no dia 7 de junho, a
par r das 14 horas, a 9ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida contra o Aborto.
O evento tem a ﬁnalidade de conscien zar a população que “viver é um direito natural do ser humano”.
A escola espírita nos ensina que “a união começa na
concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento.”
Assim, em qualquer estágio do período gestacional, “há
crime sempre que ramos a vida a uma criança antes do
seu nascimento, porque impedimos a alma de passar pelas

provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava
formando“. (Livro dos Espíritos, questões 344 e 358).
Quanto mais pessoas forem às ruas, lutar pela vida,
mais conseguiremos sensibilizar os parlamentares para
a aprovação do Estatuto do Nascituro (PL478/2007), que
deﬁne direitos da criança ainda não nascida, assim como
da gestante.
A Marcha será realizada no Eixo Monumental, em Brasília, com concentração próximo à Torre de TV, de onde
seguirá para o Congresso Nacional.

par r da visita dos
diretores ao Cenol do
Residencial Brasília
e do Pedregal, veriﬁcou-se
a necessidade de pôr em
prá ca projetos que atendam de forma mais efe va
e inclusiva a comunidade e
suas necessidades.
Assim, nasceram eventos como a aula especial da Mocidade no Residencial Brasília, que contou com a par cipação da comunidade e teve salas de jogos, a vidades
de lazer e muita diversão. Também foi realizado um Cine
Debate no Residencial Brasília. Para os adultos, foi apresentada a obra “Nosso Lar”, seguido de um debate sobre

os conceitos trazidos pelo ﬁlme. As crianças também ganharam uma sessão especial com um ﬁlme infan l.
A próxima a vidade especial será realizada no dia 4 de
junho, no Cenol Pedregal. Den stas e estudantes de odontologia irão à comunidade oferecer tratamentos dentários.
Também serão fornecidos kits de higiene bucal. A a vidade também
será realizada no Cenol
Residencial, em data a
ser conﬁrmada.
A ideia é que, pelo
menos uma vez por mês,
as comunidades tenham
a vidades especiais.
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Canjica, pipoca, chocolate quente, bolos, caldos e
muita diversão. Tá chegando o Luau da Mocidade Espírita
Francisco de Assis. A festa contará com apresentações
musicais e salas de jogos, tudo pensado pra animar a
garotada e alimentar o corpo e a alma de todos nós. Anote
aí na agenda: dia 16 de julho, te vejo no Luau.
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O Cenol vai par cipar da festa julina do Colégio
Compact com a missão de cuidar das comidas que serão
vendidas. É uma oportunidade para confraternizarmos
com a comunidade gamense, preparar comidas deliciosas
e picas da época e ainda ajudar o Cenol a arrecadar
fundos para as a vidades da Casa. Você pode par cipar
de duas maneiras: nos pres giando no dia da festa,
marcada para 1º de julho, e/ou ajudando no trabalho. O
responsável pelo evento é o Milton Rosa.
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Está chegando mais um almoço beneﬁcente no Cenol
Santa Maria. Será dia 11 de junho, das 12 às 14 horas.
No cardápio, frango assado com batata, arroz, feijão e

saladas. O convite custa apenas R$ 12,00. Crianças até 7
anos não pagam. Toda a verba arrecadada é rever da em
prol do Cenol Santa Maria.
DAPSE DAM
Dando sequência ao Movimento Espírita em Ação, serão
realizados no Cenol, no dia 30 de julho, encontros entre
os trabalhadores da Área Social e da Área Mediúnica. Com
o primeiro grupo, será discu do o espaço de convivência
na casa espírita e a polí ca de assistência social. Já com os
trabalhadores da Área Mediúnica o tema a ser tratado é:
diálogo com os espíritos e/ou preparação do dirigente e do
dialogador. Se você é trabalhador em uma dessas áreas,
não pode ﬁcar de fora dessa oportunidade de ampliar o
conhecimento em busca do melhor servir.
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Nos dias 17 e 18 de junho, o Cenol vai par cipar como
convidado da festa junina do Grande Oriente. Teremos um
espaço para venda de comidas, mais uma oportunidade
para arrecadar fundos para nossa Casa. Contamos com
sua presença. Será no estacionamento do Grande Oriente,
SQN 415/416, na Asa Norte.
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s a vidades da
Evangelização
Infan l Joanna
de Ângelis (EIJA) vão
além do ensino doutrinário da moral espírita às crianças.
Cientes da importância da prá ca e
do trabalho no bem,
além das aulas semestrais em parceria com a Campanha
de Fraternidade Auta de Souza (como citado na edição anterior da Charrua), esse semestre, a unidade Cenol/Gama
implantou semanalmente a laborterapia com as crianças
acima de 8 anos.
Esse projeto-piloto em breve será implementado em todas as unidades Cenol e tem por obje vo mostrar às crianças a importância do trabalho, do tempo e do esforço dedicado ao próximo, produzindo algo que, quando pronto,
será doado por eles.

Durante 30 minutos por semana,
elas estão se empenhando para aprender a pintar panos
de prato que serão
doados para o grupo de artesanto e o
dinheiro arrecadado
rever do ao Grupo Meimei, que confecciona enxoval para
gestantes carentes.
Veja o que elas falaram sobre a experiência da laborterapia:

m maio passado, a Livraria Espírita Allan Kardec lançou o projeto Livro do Mês. A cada mês, um
livro será vendido com um super desconto. Mês passado, foram vendidas
quase 50 unidades do livro “O Médico
Jesus”, de José Carlos De Lucca.
No mês de junho, o livro em promoção é “Pronto Socorro”, de Emmanuel por Chico Xavier. A obra traz
remédios para a alma em forma de
lições sobre o bem viver.
É na mente que vamos encontrar a causa dos reﬂexos
posi vos e nega vos sen dos pelo corpo sico. Enquanto
não nos rendermos aos conselhos de Jesus, con nuaremos
espiritualmente mu lados. Assim, este livro nos traz seguros ensinamentos para o tratamento emergente de nossas
enfermidades espirituais.
Originalmente, a obra custa R$ 25,00. Mas, no mês de
junho, sairá por apenas R$ 20,00. E lembrando, o estoque
é limitado. A livraria do Cenol Gama é aberta sempre antes
das palestras e nos dias de curso.

rabalhadores da seara: a Campanha de Fraternidade Auta de Souza precisa de voluntários abnegados
e obs nados em fazer o bem. Se você pode ajudar,
apresente-se ao serviço em qualquer das quatro casas Cenol, aos domingos, às 8:30.
A Campanha é uma das a vidades mais importantes da
Casa Espírita, pois cumpre a missão de divulgar a Doutrina
e levar os ensinamentos deixados pelo Cristo, em um atendimento feito porta a porta.
Além disso, a Campanha é uma oportunidade para que
os irmãos exercitem a caridade, tanto os que estão do lado
de dentro de casa, quanto os que batem à porta.
Não deixe o trabalho desamparado.
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“Eu acho legal porque desenvolve cria vidade e a criança se diverte. Me sinto feliz quando vejo meu trabalho
pronto!”
Laila Costa, 9 anos.
“A laborterapia é incrível.” Ana Clara, 9 anos.
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uando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar.
Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as som-

bras.
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja.
Leia uma página ediﬁcante, que lhe auxilie o raciocínio
na mudança constru va de idéias.
Tente contato de pessoas, cuja conversação lhe melhore
o clima espiritual.
Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos.
Preste um favor, especialmente aquele favor que você
esteja adiando.
Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que
atravessam diﬁculdades maiores que as suas.
Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que
lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento.
Guarde a convicção de que todos estamos caminhando
para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de
experiência, e de que a vida concorda com as pausas de
refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a
inércia em momento algum.
.

.

Chico Xavier - André Luiz
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