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Nós estamos sentindo falta do seu abraço, mas não nos deixe
sem a sua presença. Durante todo o mês de abril
promoveremos atividades virtuais, para minimizar os efeitos
da ausência física e continuar em sintonia com nossos amigos
espirituais, que protegem nossa casa e todos aqueles que a
frequentam. Fique ligado na programação deste mês e não
deixe de participar. 
 
 

HOJE: Oração! Vamos orar juntos por nosso planeta e também por
nossa família espiritual, diariamente. Agora, mais do que nunca, é
necessária oração! Tire um tempo para fazer uma prece e ler algo
edificante da Doutrina Espríta antes de dormir e ao acordar. Seu
dia pode ser finalizado com um agradecimento e iniciado com um
pedido de luz para você, sua família e todos aqueles que estão
precisando. No caso, agora, todos os habitantes de nosso planeta.
 
DIA 03: Evangelho no Lar, on-line. O encontro que aconteceria na
casa da Denise será realizado virtualmente, na aba "Live" de nosso
site, às 7pm. 
 
SEXTAS:  Jogos da amizade, às 8 da noite.  Um momento de
descontração para  nos reunirmos virtualmente e diminuirmos a
saudade. Sempre iniciados por uma boa prece. Participe com sua
fam'ilia
 
SÁBADOS:  Palestra e passe virtual, às 6 da noite. Esse mês nossa
série de estudos é "A gente já chegou?" Saiba mais no quadro ao
lado. 
DOMINGOS: Estudo Sistematizado, às 10 da manhã.

O QUE VAI ACONTECER
EM ABRIL? 
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IN ENGLISH
Neste mês, começa a série

de reuniões públicas em
inglês, denominadas "Just

Sayin - O Poder das
Palavras", com base no
capítulo 7 do Evangelho
Segundo o Espiritismo.
Por enquanto, estamos

online. A primeira aula sera
no dia 4, as 6 da tarde.

COMENTÁRIOS?  SPIRITISMINCHARLOTTE@GMAIL.COM

EM PORTUGUÊS
As reuniões públicas em português

terão como tema principal: "A
gente já chegou?". O tema é
baseado no capítulo 17 do

Evangelho Segundo o Espiritismo.
O objetivo desta série de 4

semanas é entender nosso destino
como seres eternos; como estar

em um mundo materialista,
desenvolvendo virtudes para viver

melhor; entre outros.
Leia a mensagem de Emmanuel

relacionada a este tópico na
página 4.

Agenda



"Vivemos nesses dias de dores e apreensões, medos e preocupações, o alvorecer
de uma nova era cujos clarões começam a despontar no horizonte.
Embora o alvoroço em torno do vírus que assola a humanidade contaminando
corpos, ceifando vidas e deixando de prontidão os demais, um clarim se faz ouvir
por todos os quadrantes do planeta anunciando que um ciclo se finda e outro se
inicia.
São tempos de transição planetária trazidos pelos ventos da renovação que
varrem a poeira de um mundo cujo modo de organização social, política,
econômica e religiosa já não se sustenta mais.
Um mundo que suplica por mudanças por meio das vozes que clamam por justiça
e espírito humanitário, nas diferentes relações estabelecidas nos mais variados
países de todos os continentes.
Vozes oprimidas e cansadas de almas sofridas que carecem de pão, trabalho,
educação e uma melhor justiça social que diminua o abismo entre as classes,
entre ricos e pobres.
Nessa nova era que surge em meio a um parto difícil e delicado, há “uma
criança” que desponta para nos dizer nos seus primeiros vagidos que o mundo é
bom, que precisamos nos compatibilizar com a sua beleza, equilíbrio e
organização, por meio de uma conduta digna e em sintonia com toda a sua
divina harmonia.
Consoante a simbologia do texto bíblico, é chegado o instante dos bodes se
separarem das ovelhas (Mt 25:31-46), o joio do trigo (Mt 13:24-30) e os que
ajuntam dos que espalham (Lc 11:23), de cada um optar pelos caminhos que
deseja palmilhar nas veredas do universo...
Não estranhemos que tudo proceda com esse modus operandi, o Codificador
assinalou com clareza em A Gênese, no seu capítulo dezoito, quais seriam os
sinais dos tempos e pontuou de modo objetivo que essas mudanças se operam
lentas e imperceptíveis ou bruscamente.
Assim, tudo quanto ocorre neste cenário que assusta e inquieta, requisita de cada
ser um retorno às bases do Evangelho. Um mergulho sensível e atento nos
ensinamentos de luz do Divino Pastor, a fim de auscultarmos com atenção a
essência dos seus ensinos e avaliarmos, com isenção, como alicerçamos e
erigimos nossas crenças e nossa fé.
É preciso que nos perguntemos o que fizemos do Cristo dentro do cristianismo e,
particularmente, nós espíritas, o que temos feito do Cristo restaurado à luz do
consolador prometido.
O Espiritismo não é um adorno como um camafeu ou broche que conduzimos na
lapela para ostentar seus princípios.
Não é uma espada guardada e pronta a ser retirada da bainha.
Não é uma arma, mas um sinal que nos deve distinguir pelo espírito de serviço
ao próximo.
É antes uma ferramenta de trabalho que precisa ser empregada na construção
de um mundo novo a partir da reconstrução de nós mesmos.
É uma chave que nos desperta e amplia a consciência adormecida.
A hora é decisiva e não tarda o instante em que seremos individual e
coletivamente chamados ao testemunho, à entrega e a um sacrifício maior em
prol dos nossos semelhantes.
A “resistência” que não deseja a renovação, tem seus muros e o seu exército de
prontidão, calcado em alicerces de areia que as vagas do mar haverão de levar,
porque se assenta no poder transitório, na vaidade tola e fugaz, no brilho fátuo e
sem 

consistência da intelectualidade vazia sem a utilidade prática a
serviço dos que sofrem.
Tais espíritos, nossos irmãos, dignos de piedade, encontrarão refúgio
em cenários e escolas compatíveis com o que necessitam despertar,
sendo devidamente amparados.
Aproveitem, meus irmãos e minhas irmãs, esse período na carne e
essa hora grave para socorrer.
Solidarizem-se com o povo oprimido, com as classes operárias, com os
mais humildes, acercando-se dos seus ninhos de dor e provação,
estendendo a eles mãos amigas.
Levem pão, alento e toda a sorte de recursos que possam repartir.
Fileiras de espíritos amigos, estafetas da luz, estarão convosco
amparando-os, inspirando-os no serviço fraternal.
Tomem as medidas profiláticas recomendadas pelas autoridades
competentes nas áreas da saúde e da segurança, mas não posterguem
o sublime ensejo de amor.
Acendam no peito a luz dessa divisa deixada e exemplificada por
Jesus:
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” e estarão seguros agora e
após o transpasse para o lado de cá, pois terão obtido a tranquilidade
consciencial daqueles que cumprem com fidelidade e dedicação os
seus deveres.
Estamos à postos para socorrer, amparar, inspirar, dirigir e orientar
os passos de cada um, de cada célula cristã-espírita nessa marcha
sem precedentes rumo à Terra regenerada do amanhã.
Não temam!
Não recuem!
Não tergiversem!
Marchemos, pois para isso volvemos, para encarar a procela terrena e
nela nos amar e nos instruir, conforme já assinalou o Espirito de
Verdade.
Um abraço fraternal".

Léon Denis
(Mensagem recebida por Cezar Braga Said em 24.03.2020)

MENSAGEM

Envie a mensagem "donate" par
ao número 980.319.9908

O ALVORECER DE UMA NOVA ERA
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COMO FAZER SUA DOAÇÃO AO CCSC

ENVELOPE

WEBSITE

dinheiro/cheque Em nosso site, no link
"Donate"



MAIS COXINHAS

Depois do sucesso do primeiro
mutirão, a nossa amiga Sílvia vai

fazer mais coxinhas, sob
encomenda, apra angariar

fundos e transformar o Charlotte
Christian Spiritist Center numa
instituição que pode entrar na

declaração de imposto de renda
nos EUA e, assim, oferecer

benefícios fiscais a quem faz
doação a casa.

As próximas encomendas podem
ser feitas a partir do dia 15 de

abril. Vamos bater nossa meta e
chegar a mais de 100 kits?

APADRINHAMENTO

Neste momento considerado de incertezas,
não vamos deixar que o que está certo

entre nessa estatistica. Vamos manter o
nosso centro de pé!

 Portanto, meus amigos, mais do que nunca
precisamos da contribuição de cada um,

independente de valor. Apadrinhe o nosso
Charlotte Christian Spiritist Center,

assumindo um compromisso mensal, com a
doação de um valor programado. Procure

nossa amiga Denise ou Andreia e saiba
como apadrinhar.

WHATSAPP INSTAGRAM
/christianspiritistcenter
FACEBOOK

(980) 319-9908 @christianspiritistcenter
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AJUDA À
COMUNIDADE

BRASILEIRA
Por todo os EUA, as comunidades

brasileiras estão se mobilizando para
auxiliar àquelas famílias que estão sendo

prejudicadas pela pandemia, doando
refeição, roupas, ou seja, o básico para

que possam atravessar essa crise com o
menor sofrimento possível. Vamos fazer

do nosso centro um lugar de arrecadação.
Divulgue para seus amigos que estamos
coletando essas doações e vamos ajudar

nossos irmãos brasileiros. Se você estiver
precisando de ajuda, procure nosso amigo

Patrick e fale qual a sua necessidade. 



/christianspiritistcenter
WHATSAPP

(980) 319-9908
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NOSSOS
LIVROS

SÃO SEUS

Toda a nossa biblioteca está
disponível para você, durante

a quarentena. São livros
novos e usados, que

emprestaremos
GRATUITAMENTE.

Consulte o catálogo em nosso
site, envie-nos um whatsapp

com o nome do livro que você
quer, que enviaremos a você

pelo correio, também
GRATUITAMENTE. 

NOSSO
SITE

TAMBÉM

Nosso site está se renovando a cada
dia, sempre para atender aos

anseios dos frequentadores de
nossa casa. Nele disponibilizamos
todo o material das palestras, dos
estudos, vídeos relacionados aos
temas abordados nos encontros,

várias ferramentas para auxiliá-los
a compreender mais a doutrina.

Também estamos divulgando,
diariamente, notícias sobre a nossa

região, apra você ficar bem
informado, por fonte segura. Não

deixe de conferir,!

Você não está sozinho(a). Nossa Casa Espírita segue aqui por você!
Agende uma Conversa Fraterna a qualqer momento pelo nosso whatsapp.



Register today to the Basic Notions of Spiritism
2020 Spring Class! A Series of 14 classes with all the
main information present in The Spirits' Book.
Inaugural class on March 1st @10am.

Sigamos Até Lá

Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios
do Pai. 
Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até
que aprenda a estabelecer a união com o Divino. 
Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil
obtenção do amparo celestial. 
Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não
podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque, no estado de queda ou de
ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos Desígnios divinos, a seu
respeito. 
Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante
realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos-á feito,
porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância.
Estaremos habilitados a querer e a pedir, em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras
características de infinito, eternidade, renovação e beleza. 
Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que
possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para
compreender a vontade divina.
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Sugestão de Entretenimento 

(     )  Eu, Origens - 2014
(     ) Minha Vida na Outra Vida - 2000
(   ) As 5 Pessoas Que Você Encontra no
Céu - 2004
(     ) Os Outros - 2001

Você já assistiu a todos eles?

“Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em
vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. “
Jesus (João, 15:7)

 

Emmanuel, Chico Xavier. "Pão Nosso". Capítulo 59.

Abaixo segue nossa lista com sugestões de
filmes com temática Espírita, para você
assistir em casa com a família e definir o

seu TOP 4. De qual você mais gostou?
Comente no nosso grupo no WixApp!



Youth GroupYouth Group

Para o  meu progresso  moral  durante  esse  momento  eu  vou . . .
I .  Fazer  as  pazes  com um co lega  que  o fendi ,  ou  que  me o fendeu .
I I .  L igar  para  um conhecido  que  es tá  adoentado .
I I I .  ______________________________________
IV.  ______________________________________
V.  _______________________________________
Para o  meu progresso  inte lectual  vou . . .
I .  Estudar  a  matér ia  que  es tou  com di f icu ldades  na  esco la .
I I .  Aprender  a lgo  novo .
I I I .  ______________________________________
IV.  ______________________________________
V.  _______________________________________
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Em Português...

Let's keep learning about communication...

...Are you like a Turtle, a Tiger or an Owl?

Nós sentimos a sua falta aos domingos! Mas, nossos projetos

seguirão assim que o stay-at-home order acabar.

Mande uma foto sua para nosso Whatsapp e nos conte o que

está fazendo nesses dias para colocarmos no nosso blog!



CCSC KidsCCSC Kids
 

Peça para o papai ou a mamãe ler a Parabola do Bom Samaritano (Evangelho Segundo o Espiritismo,

Capítulo 15, versículo 2) para você e pinte as imagens abaixo que demonstram amor ao próximo.


