
Estão abertas as inscrições para a Escola de Estudos 
Espíritas Allan Kardec (EEEAK). As aulas serão reto-
madas no dia 7 de março, com uma abertura espe-

cial para as turmas de quarta-feira e de sábado.
Os cursos oferecidos pelo Cenol foram elaborados com 

base nas cinco obras codifi cadas por Allan Kardec (O Livro 
dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, A Gê-
nese e O Evangelho Segundo o Espiri� smo), mais Obras 
Póstumas. Os iniciantes começam os estudos na turma de 
Noções Básicas, que é dividida em dois semestres. Nesta 
etapa, são repassados conhecimentos básicos da Doutrina 
dos Espíritos, como as defi nições de Deus, corpo, Espírito e 
perispírito, a fi nalidade da encarnação, a mediunidade e a 
importância do auto-conhecimento e da reforma ín� ma.

Nos semestres seguintes, são estudadas as Obras da 
Codifi cação. O curso todo dura seis anos e meio. Espe-
ra-se que, após esse período, o evangelizando possa ter 
alcançado melhorias rela� vas ao seu progresso moral e 
intelectual, o que não signifi ca que ele deva parar por aí. 
Pelo contrário, há muitos irmãos que, ao terminar o curso, 
retornam para o início. Isso se dá pela necessidade cons-
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Durante os dias 17, 18 e 19 de abril, o tema “O Evan-
gelho: Fraternidade e Paz” será levado ao público, 
no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no 3º 

Congresso Espírita do Distrito Federal.
A Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF) realiza 

esse encontro com o obje� vo de fortalecer a integração e 
a união dos espíritas do DF e Entorno. Entretanto, a pro-
posta do Congresso abrange  uma missão bem maior: sen-
sibilizar a sociedade sobre a força do Evangelho na trans-
formação da humanidade pela vivência da Fraternidade e 

tante de estudo do Espiri� smo. Também é normal que, ao 
entrar em contato com um conteúdo pela primeira vez, o 
estudante não tenha se de� do em todos os aspectos do 
que foi passado. Por isso, é muito comum encontrar pes-
soas que, ao refazer o estudo, afi rmam parecer ser a pri-
meira vez que estão ouvindo determinado conteúdo ou 
então dizendo que passaram a entender melhor um as-
sunto ou a compreendê-lo de forma diferenciada, tendo 
em vista que há um certo rodízio entre os evangelizado-
res, mudando, consequentemente, a didá� ca de ensino.

Atualmente, há cerca de 200 evangelizandos distribuí-
dos entre os 13 semestres dos cursos doutrinários. As au-
las podem ser assis� das às quartas-feiras, das 19h45 às 
22h, ou aos sábados, das 19h30 às 21h45. Assim como 
em qualquer dinâmica de estudo, é preciso que o evange-
lizando tenha um determinado número de presenças para 
que possa passar para o semestre seguinte.

As inscrições para os cursos doutrinários podem ser 
feitas na recepção do Cenol Gama, sempre antes das pa-
lestras públicas, que acontecem às segundas, terças, quin-
tas, sextas e aos domingos. Venha estudar conosco!

Paz ensinadas por Jesus.
Um Congresso Espírita em Brasília, coração do Brasil, 

não se confi gura como um evento apenas. Vai muito além! 
O tema escolhido busca na sua essência criar momentos 
que iluminem mais as consciências, que abram mais as 
mentes e os corações dos par� cipantes, levando-os a um 
despertar espiritual.

Estão confi rmadas as par� cipações de Haroldo Du-
tra Dias, Alberto Almeida, Simão Pedro, Wagner Paixão, 
Neuza Zapponi e Saulo César. Haverá ainda apresentações 
culturais e musicais, além de a� vidades para crianças e 
jovens.

As inscrições podem ser feitas no site da FEDF - www.
fedf.org.br. Também fi cou acertado em reunião com re-
presentantes dos 10 Conselhos Regionais Espíritas (CREs) 
que uma equipe da Federação irá a cada região do DF fazer 
a inscrição das pessoas que não têm acesso à internet.

Convidamos você a aproveitar essa oportunidade de 
refl exão e disseminação de conhecimento para promover 
a reforma ín� ma, buscar a essência divina que há dentro 
de você e viver alinhado à nova consciência que o planeta 
de regeneração exigirá, mais amorosa e fraterna.

Mais informações no telefone (61) 3344-8237.



A�� III �º ��                  ���.�����.���.��           F�������� �� ����

E����� �� L����� 

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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Um sorriso no rosto e a esperança brilhando nos olhi-
nhos de dezenas de crianças do Condomínio Porto 
Rico, um loteamento carente de tudo, localizado 

em Santa Maria. Este foi o “pagamento” recebido por cer-
ca de 15 trabalhadores do Centro Espírita Nosso Lar, que, 
num sábado chuvoso, se dispuseram a sair de casa para 
levar alegria a crianças, às vésperas do Natal.

O trabalho só foi possível graças a outras dezenas de 
corações bons que atenderam ao apelo e doaram brin-
quedos  para distribuir entre as crianças. Segundo An-
dré Pantoja, um dos organizadores do evento, foram 
arrecadados 326 brinquedos, todos distribuídos no dia 
20/12/14. A comissão organizadora também recebeu R$ 
350 em doações, verba que foi u� lizada na compra de 190 
kits de lanche contendo biscoito, suco e pão de mel, além 
de pirulitos e balas. Ainda foram distribuídos às famílias 
carentes dois enxovais, oito cestas básicas e cerca de oito 
sacos de roupas usadas. 

A inicia� va recebeu total apoio da Associação dos Mo-
radores do Condomínio Porto Rico, por meio da presiden-
te D. Teresinha e da D. Francisca, membro da Associação. 
De acordo com André Pantoja, elas foram “ó� mas e pri-
mordiais para o trabalho”.

Símbolo do Natal, o Papai Noel também esteve pre-
sente na festa. A par� cipação do “bom velhinho” foi ape-
nas para manter a aura e a magia do Natal, assim como 
as crianças o entendem, independentemente da fé que 
professam.

Importante ressaltar que, entre o lançamento, a arre-
dacação e a execução da campanha, foram menos de 20 
dias. O pouco tempo se deveu às muitas a� vidades de-
senvolvidas no Cenol, no segundo semestre de 2014. A 
boa no� cia é que o Cenol em Ação passa a fi gurar agora 
como evento do calendário ofi cial da Casa, assim como a 
Feijoada Benefi cente e o Luau da Mefa. O Cenol agradece 
a todos e pede que seja man� do, em 2015, o propósito de 
trilhar o caminho de amor ensinado e exemplifi cado por 
nosso Mestre, o Cristo.

A lembrança amarga não consertará o passado.
A tristeza não lhe trará luz ao pensamento.
O desânimo não tem condições de prestar auxílio.

O azedume não pacifi ca o mundo ín� mo.
A revolta não lhe fará ver o caminho justo.
A crí� ca é fator de mais solidão.
A irritação é a companheira do fracasso.
A intolerância afasta a simpa� a.
O ressen� mento é veneno em você mesmo.
A condenação é treva que se espalha.
Evitemos esses agentes do contra e procuremos traba-

lhar, na certeza de que, servindo, encontraremos a bên-
ção da alegria por nosso clima permanente de luz.”

Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Respostas da Vida. 
Ditado pelo Espírito André Luiz. Capítulo 33. IDEAL.
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Está com saudades da Educação Infan� l Joanna de 
Ângelis ou não vê a hora de reencontrar a turma 
da Mocidade Espírita Francisco de Assis? Não se 

preocupe, faltam poucos dias para o retorno das a� vidades 
da Eija e da Mefa. As crianças recomeçam na Eija dia 7 de 
março, às 9h30, em todas as Casas Cenol. Para os jovens 
da Mocidade, o retorno é um pouquinho mais cedo, dia 
1º de março, às 9h30, também em todas as unidades.

E se você ainda não está inscrito em nenhuma das 
duas a� vidades, procure sua turma! A Eija se des� na a 
crianças com idade a par� r de 3 anos. Já a Mefa recebe 
os jovens com idade a par� r de 12 anos. Procure um dos 
coordenadores da a� vidade e faça sua matrícula.


