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Março está chegando e, com ele, o reinício dos cur-
sos doutrinários da Escola de Estudos Espíritas 
Allan Kardec. A a  vidade oferece uma oportuni-

dade para que possamos aprender e aprofundar os conhe-
cimentos já adquiridos, em busca da melhor versão de nós 
mesmos. Chance de ver e rever conceitos, refl e  r sobre a 
caminhada e buscar o entendimento que nos aproxima dos 
ensinamentos do mestre Jesus.  

O curso é ministrado ao longo de 13 semestres, período 
em que são estudados todos os livros da codifi cação espí-
rita, página por página, escritos por Allan Kardec e ditados 
por um conjunto de espíritos que estão passos à frente em 
evolução moral e intelectual.  

M
Para quem quer iniciar o curso no Cenol basta se dirigir 

à Casa nos dias de palestras (segundas e sextas, 20h; quin-
tas, 17h; e domingos, 18h)  ou na terça-feira, às 19h50, dia 

de tratamento espiritual, e fazer a inscrição. 
Um dos diferenciais de se estudar a Dotrina Espírita 

no Cenol é que o aluno pode escolher entre o sábado ou 
a quarta-feira. Há turmas de todos os períodos nos dois 
dias. Aos sábados, as aulas começam às 19h30 e vão até às 
21h45. Já às quartas-feiras, as aulas têm início às 19h45 e 
fi m às 22 horas.

A Escola de Estudos Espíritas Allan Kardec também tem 
duas turmas no Cenol Santa Maria. Lá, as aulas acontecem 
às quartas-feiras, às 20 horas.

P -
O principal pré-requisito para se estudar a Dotrina Espí-

rita no Cenol é ter vontade de aprender. Não são exigidos 
conhecimentos prévios, nem grau de escolaridade. Todos 
são bem-vindos e o curso é totalmente gratuito. 

A abertura do curso será no dia 10 de março, às 19h30, 
no Cenol Gama, e contará com programação especial. 

M   E

2018 mal começou e já tem novidade para os jovens da 
Mocidade Espírita Francisco de Assis e para as crian-
ças da Evangelização Infan  l Joanna de Ângelis. 

Neste ano, o Cenol completa 40 anos de fundação e, 
como parte das comemorações, a Diretoria de Infância e 
Juventude preparou um currículo especial para trabalhar 
ao longo de 2018. A ideia é mostrar aos jovens e crianças 
um pouco mais sobre o Cenol, as a  vidades que são de-
senvolvidas, promover estudos sobre a vida e a experiência 
dos mentores responsáveis por cada tarefa e envolver os 
menores cada vez mais na prá  ca da Doutrina Espírita. 

Para a  ngir o obje  vo, também haverá um incen  -
vo maior para a par  cipação dos integrantes da EIJA e da 
MEFA em a  vidades como a Campanha de Fraternidade 
Auta de Souza e a visita a asilos. Acredita-se que envolven-
do os menores nas a  vidades assistenciais do Cenol, eles 
se iden  fi quem cada vez mais com a Casa e com a Doutrina 
Espírita, visto que são o futuro da nossa Ins  tuição.

EIJA
A abertura das a  vidades da Evangelização Infan  l Jo-

anna de Ângelis será no dia 3 de março, nas quatro casas 

Cenol. Podem par  cipar da EIJA crianças com idade entre 3 
e 11 anos. A a  vidade é realizada aos sábados, nos seguin-
tes horários:

- Gama e Santa Maria: das 9h30 às 11h45;
- Residencial Brasília e Pedregal: das 9h às 11h15.
MEFA
A Mocidade Espírita Francisco de Assis é des  nada aos 

jovens com idade a par  r dos 12 anos. A abertura da a  vi-
dade será nos seguintes dias e horários:

3/03: Pedregal e Residencial, às 9 horas;
4/03: Gama e Santa Maria, às 8h30. 
G
As inscrições para par  cipar tanto da EIJA quanto da 

MEFA devem ser feitas pelo responsável pelo jovem ou 
pela criança, no dia da abertura das a  vidades. 

Dúvidas? Basta procurar a Mônica Damasceno, diretora 
de Infância e Juventude, ou as coordenadoras das a  vida-
des: Amélia, na EIJA; e Izabella, na Mefa. 

Todas as a  vidades educa  vas, sociais e mediúnicas 
desenvolvidas pelo Centro Espírita Nosso Lar são gratuitas, 
atendendo ao princípio Cristão.

S

O Centro Espírita Nosso Lar realiza no dia 18 de março, 
às 15 horas, no Gama, a Assembleia Geral. Podem 
par  cipar a  vamente da reunião os sócios que este-

jam em dia com as obrigações perante a Casa. 
O Estatuto defi ne o Cenol como organização religiosa 

que tem por obje  vo o estudo, a prá  ca e a difusão do Es-
piri  smo em todos os seus aspectos, com base nas obras 
de Allan Kardec, a codifi cação Espírita.

Podem se associar ao Cenol, espíritas com mais de 18 

anos de idade e que se proponham a trabalhar para o es-
tudo, a difusão e a prá  ca dos princípios da Doutrina Espí-
rita. 

Entre os direitos dos associados está votar nas Assem-
bleias Gerais e ser votado para os cargos ele  vos. Já entre 
os deveres está manter o cadastro atualizado e contribuir 
mensalmente com, pelo menos, 5% do salário mínimo.

É o sócio que torna possível o funcionamento e todas as 
a  vidades oferecidas pelo Cenol. Associado, não abra mão 
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S  M

Em novembro de 2016, toda a comunidade Cenol ga-
nhou um presente ines  mável: a escritura do lote de 
Santa Maria. Sonho há muito acalentado pelos tra-

balhadores. A garan  a de que o Cenol poderia con  nuar a 
desempenhar suas a  vidades na unidade de Santa Maria, 
com o terreno regularizado. 

Junto ao sonho, veio também um desafi o gigante, mas 
es  mável. O pagamento do lote, parcelado em 20 anos 
pela Terracap. 

Pouco mais de um ano depois, o Cenol Santa Maria 
con  nua a cumprir com seu propósito, levando a mensa-
gem Espírita e assis  ndo aos mais necessitados. Já o desa-
fi o, bem, esse também con  nua fi rme e forte.

B  
De início, 43 entusiastas do Cenol toparam se co  zar 

para arcar com os custos da parcela mensal, na época, de 
R$ 2.407,49. Os 43 assumiram 58 cotas no valor de R$ 50 
cada.

O número de co  stas cresceu em 2017, foi para 48. 
Juntos, eles assumiram 63 cotas. 

Em 2018, porém,  vemos uma pequena, mas signifi ca-
 va redução no número de pessoas dispostas a arcar com 

o custo da parcela, indo para 44 indivíduos e 58 cotas.
Atualmente, a parcela do lote está em R$ 2.583,99 e a 

cota está em R$ 52,86.

Na avaliação do diretor Financeiro, Thiago Costa, “se 
todos os co  stas conseguissem manter a cota em dia, es-
taria dando tranquilo (para pagar a parcela) e ainda tería-
mos uma margem de segurança”.

Para se ter uma ideia, em janeiro de 2018, das 58 co-
tas, apenas 48 foram pagas. Em dezembro de 2017, das 63 
cotas, apenas 50 foram quitadas. Em contrapar  da, em 
dezembro de 2016, mês em que começou o regime de 
cotas, das 58 cotas, 57 foram pagas.

Inicialmente, previu-se a criação de uma margem de 
segurança, com a quan  a que sobrava do pagamento das 
cotas, mas, segundo o diretor Financeiro, “com o tempo, 
muitos co  stas começaram a atrasar e a quan  a foi sendo 
consumida até que zerou”.

Além do custo da parcela, cada boleto tem uma taxa 
de R$ 4,20 e também é preciso arcar com a taxa de ma-
nutenção da conta man  da exclusivamente para reunir os 
depósitos e fazer o pagamento das parcelas.

Entendendo a importância de se manter o pagamento 
do terreno de Santa Maria em dia, a Diretoria do Cenol 
conclama os irmãos que assumiram o compromisso a fa-
zer o pagamento em dia.

Quem também acredita no potencial transformador 
da Doutrina Espírita e quiser fazer parte desse  me, está 
convidado. É só procurar a Diretoria Financeira do Cenol.

F  2018

“Ano Novo é também a renovação de nossa oportuni-
dade de aprender, trabalhar e servir. 
O tempo, como paternal amigo, como que se reen-

carna no corpo do calendário, descerrando-nos horizon-
tes mais claros para necessária ascensão.

Lembra-te de que o ano em retorno, é novo dia a con-
vocar-te para a execução de velhas promessas que ainda 
não  vestes a coragem de cumprir.

Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o ca-
minho da reconciliação.

Se foste ofendido, perdoa, a fi m de que o amor te cla-
reie a estrada para frente.

Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas 
obrigações e planta o bem com destemor para a colheita 
do porvir.

Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria 
serena da consciência feliz no dever bem cumprido.

Ano Novo! Novo Dia!
Sorri para os que te feriram e busca harmonia com 

aqueles que te não entenderam até agora.
Recorda que há mais ignorância que maldade em tor-

no de teu des  no.
Não maldigas, nem condenes.
Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu 

lado, na inquietude da escuridão.
Não te desanimes nem te desconsoles.
Cul  va o bom ânimo com os que te visitam dominados 

pelo frio do desencanto ou da indiferença.
Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera co-

nosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bon-
doso, repete-nos de hora a hora: 

- Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando 
a   mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou con-
 go, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu 

coração.

Pelo Espírito Emmanuel
XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Caminho. GEEM.

R

E
No dia 24 de fevereiro, das 14 às 18 horas, o Cenol 

realiza  no Gama o Encontro dos Divulgadores da Doutrina 
Espírita. Com o tema “Como Estou Divulgando a Doutrina 
Espírita?”, a palestra de abertura será com o vice-presidente 
da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campe   .

C  E
Nos dias 20, 21 e 22 de abril, será realizado o IV 

Congresso Espírita do Distrito Federal. Com o tema “O 
Bem e o Mal: seus efeitos na sociedade”, o Congresso 
será realizado no Centro Internacional de Convenções do 
Brasil. Mais informações: www.fedf.org.br.


