
O Centro Espírita Nosso Lar completou, no úl� mo dia 
18 de setembro, 36 anos. Para celebrar a data, foram 
realizados dois eventos. 

As crianças da Evangelização Infan� l Joanna de Ângelis do 
Cenol de Santa Maria, do Residencial Brasília e do Pedregal se 
juntaram às crianças do Cenol Gama no sábado, dia 20, para 
uma aula muito especial. O presidente do Cenol, Raimundo 
Nonato, e a diretora do Departamento de Infância e Juven-
tude, Janaína Mota, receberam os pequenos no auditório do 
Cenol Gama com palavras de incen� vo e lembrando-os de 
que eles são o futuro da Doutrina Espírita. Em seguida, como 
não poderia deixar de ser, as crianças cantaram parabéns 
para o Cenol, com direito a bolo e muitos doces.

No domingo, dia 21, foi a vez dos adultos celebrarem o ani-
versário da Casa que acolhe a todos. O presidente Raimundo 
fez uma palestra especial sobre o centro espírita, um lugar que 
se divide em templo, hospital, escola e ofi cina de trabalho. 

No centro espírita voltamos nossas atenções para as li-
ções deixadas por Jesus Cristo e buscamos a comunhão com 
Deus; a casa espírita também trata das enfermidades da 
alma, mostrando-nos o caminho para a cura, a par� r da edu-
cação dos sen� mentos; e ainda é o lugar onde estudamos a 
Terceira Revelação e aprendemos a conviver como irmãos, 
trabalhando juntos pelo progresso do Planeta.

Além de lembrar das caracterís� cas de uma casa espíri-
ta, Raimundo falou sobre o papel dos espíritas que, ao ter 
contato com as verdades universais, assumem grande res-
ponsabilidade no seu próprio desenvolvimento e no auxílio 
ao próximo. O presidente do Cenol terminou a palestra com 
a leitura de duas mensagens de Bezerra de Menezes, con� -
das no livro Recados do Meu Coração, psicografado por José 
Carlos de Lucca. As mensagens conclamam o espírita para os 
compromissos assumidos perante a espiritualidade. 

O momento no auditório foi encerrado com a apresenta-
ção do irmão Francisco Barbosa, que cantou música compos-
ta pela irmã Herta Maia. Em seguida, foram servidos delicio-
sos caldos. A festa terminou com o bolo de parabéns.

O Cenol recebe, anualmente, mais de 20 mil pessoas nas 
diversas a� vidades desenvolvidas nas quatro unidades. Ro-
gamos ao Pai que a Casa con� nue fi rme e forte no propósito 
de consolar e auxiliar o irmão, nunca se desviando dos pilares 
da Doutrina Espírita e tendo sempre em mente as palavras 
do Espírito de Verdade: “Espíritas; amai-vos, eis o primeiro 
ensinamento; instruí-vos, eis o segundo.” (Evangelho Segun-
do o Espiri� smo, Cap. VI, item 5).
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Par� cipantes da EIJA lotam o auditório do Cenol Gama

Raimundo e Adailton nos parabéns ao Cenol
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O  que você está achando do Charrua? Gostou 
da diagramação? Envie-nos crí� cas, sugestões, 
elogios, dúvidas e dicas de pauta. Podemos 

publicar sua opinião e também um ar� go, poema, letra 
de música, fotografi a, entre outros, desde que se refi ra ao 
Espiri� smo. Nosso email é charrua@cenol.org.br.
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Com o intuito de conhecer o trabalho social desen-
volvido pelo Centro Espírita Nosso Lar, um grupo de 
dirigentes espíritas do 10º Conselho Regional (CRE) 

reuniu-se com o presidente Raimundo Nonato, no Cenol 
Gama, no úl� mo dia 20 de setembro.

Es� veram presentes representantes das casas espíritas 
Auta de Souza e Can� nho da Fé, da Candangolândia; Gru-
po Espírita Fraternidade e Amor (casa do vô), do Núcleo 
Bandeirante; Jesus no Lar, do Riacho Fundo; e Os Seaei-
ros, do Park Way.

Foram apresentados os trabalhos desenvolvidos na 
Creche Maria de Narazé, com enfoque para o contrato 
das Obras de Promoção e Assistência à Infância e à Ado-
lescência - Cenol com a Secretaria de Educação do Distrito 
Federal. Alguns irmãos do 10º CRE pretendem copiar o 
modelo para instalar creches em suas casas.

Também foram repassadas informações sobre as a� vi-
dades do Cenol, como a distribuição de Sopa, a Evangeli-
zação Infan� l e os projetos man� dos pela Casa durante a 
semana, como a oferta de reforço escolar e a� vidades es-
por� vas no contraturno dos estudantes da rede pública.

A experiência do Cenol servirá de modelo para a im-
plantação de projetos semelhantes nas casas irmãs. 

Dirigentes espíritas na Creche Maria de Nazaré
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O Centro Espírita Nos-
so Lar também está 
na internet. No site da 

Casa, há informações sobre 
os diferentes trabalhos reali-
zados, um breve histórico da 
Ins� tuição e as edições digitais 
do Charrua. Acessando o site, 

você também se mantém informado sobre os eventos que 
irão acontecer e as palestras da semana. 

Além do site, o Cenol também tem uma fan page no 
Facebook e um canal no YouTube.

Acesse, curta, comente, par� cipe! 
A Casa é sua!
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“Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal 
de um irmão, fala mal da lei e julga a lei e, se tu julgas a 
lei, já não és observador da lei, mas juiz.” (Tiago, 4: 11)

Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternu-
ra na esfera das conversações leais.

A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a 
energia serena em afi rma� vas sem indecisão entretanto, 
é indispensável grande cuidado no que concerne aos co-
mentários posteriores.

A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as 
águas e inu� lizar-lhe esforços justos.

O mal não merece a coroa das observações sérias. Atri-
buir-lhe grande importância nas a� vidades verbais é dila-
tar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de 
Tiago reveste-se de san� fi cada sabedoria.

Quando surja o problema de solução di� cil, entre um 
e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do 
Mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que 
nunca se instalem na sombra, a distância um do outro, 
para comentários maliciosos da situação, agravando a dor 
das feridas abertas.

“Falar mal”, na legí� ma signifi cação, será render ho-
menagem aos ins� ntos inferiores e renunciar ao � tulo de 
cooperador de Deus para ser crí� co de suas obras.

Como observamos, a maledicência é um tóxico su� l 
que pode conduzir o discípulo a imensos disparates.

Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, ser-
vo da tolice, mas sabemos, igualmente, que muitos desses 
tolos estão a um passo de grandes desventuras ín� mas.

XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. Pelo Espírito 
Emmanuel. FEB. Capítulo 151.
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Já está no ar a página da Central da Gincana. Todas 
as informações sobre equipes e tarefas podem 
ser encontradas no endereço www.cenol.org.br/

centraldagincana.
Este ano, a ênfase da gincana está na cooperação entre 

os par� cipantes. O obje� vo é transcender a compe� ção, 
envolvendo os diferentes setores da Casa para despertar 
no indivíduo o interesse em ser ú� l e responsável pelas 
a� vidades desenvolvidas no Cenol, tanto no âmbito 
material quanto no espiritual.

As turmas da Escola de Estudos Espíritas Allan Kardec 
foram divididas em cinco equipes, mesclando as turmas de 
quarta-feira com as turmas de sábado. Cada equipe fi cou 
responsável por a� vidades desempenhadas no Cenol. 
Assim, temos: Equipe Meimei, responsável pelo grupo 
Meimei, pela Campanha de Fraternidade Auta de Sousa e 
pelo Grupo de Artesanato; Equipe André Luiz, responsável 
pela recepção, Companhia de Música Alvorecer e Grupo 
Espírita Fazendo Arte; Equipe Allan Kardec, responsável 
pela Biblioteca Espírita Allan Kardec, Livraria Espírita Allan 
Kardec e pelos cursos doutrinários; Equipe Francisco de 
Assis, responsável pela Mocidade Espírita Francisco de 
Assis, pela Evangelização Infan� l Joanna de Ângelis e 
pelas palestras espíritas; e Equipe Bezerra de Menezes, 
responsável pela Sopa Fraterna Bezerra de Menezes e 
pelo bazar.

Se você ainda não sabe em qual equipe está inserido, 
entre agora mesmo no site da Central da Gincana. Não 
fi que de fora! No fi nal, todos sairemos vencedores!


