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 No dia 18 de setembro de 2021 aconteceu a 2ª 
Reunião Ordinária da Diretoria e Departamentos do CE-
AHA, de forma presencial e pela internet. Como aconte-
ce nessas reuniões; o presidente, os vice-presidentes e os 
diretores de departamentos fazem seus pronunciamen-
tos relacionados às suas atividades no centro espírita. 
 O tema principal da reunião foi a possibi-
lidade da reabertura das palestras de quarta à noi-
te, segunda e sexta à tarde, atendimento espiritu-
al segunda à noite, passe no salão (pela manhã - das 
7h30 às 9h) e atendimento fraterno das 9h às 10h. 
O tema foi para votação e foi aprovado, devendo ser 
aplicado a partir do mês de outubro, com as devi-
das regras estabelecidas pelos órgãos competentes. 
 Para quem participou da reunião pode cons-
tatar que foi uma das mais proveitosas e edificantes já 
realizadas pelo centro espírita. Os destaques ficaram 
para os debates com as implicações causadas pela Co-
vid 19 e a explanação sobre a assistência social, com 
propostas bem avançadas para o momento que vive-

mos com tantos desafios e sugestões para uma me-
lhor aplicação dos ensinamentos de Jesus consubs-
tanciados no Evangelho e nas obras de Allan Kardec. 
No contexto da pandemia que vivenciamos foi des-
tacada a Internet com uma ferramenta importantís-
sima para a divulgação e aplicação do Espiritismo. 
 O presidente Edelson apresentou um com-
pleto relato da reforma do prédio do CEAHA, de-
monstrando a real necessidade de melhoramento, 
considerando que a edificação é muito antiga e estru-
turalmente complexa. Todos podemos observar que 
realmente a casa ficou renovada com muito bom gosto.  
 Por sua vez, o departamento de comunicação 
ressaltou a nova equipe, composta por Verci, Gisele, 
Talita, Sheila e Carol, que vem desempenhando um tra-
balho de alto nível, com muito amor e dedicação. Lem-
brando que contamos com o apoio de todos os depar-
tamentos, cujos membros nos auxiliam sempre, quer 
seja nas gravações, nas locuções de mensagens e nas 
atividades em geral do departamento de comunicação.

2ª Reunião Ordinária da Diretoria e Departamentos 
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Editorial
 Diz o ditado popular: de-
pois da tempestade vem a bonan-
ça. É o que aconteceu no mundo 
inteiro com a  pandemia, causada 
pela covid 19, que foi como uma 
tempestade deixando um rastro 
de desgraça por onde passou. 
 Mas, aos poucos tudo vai 
se ajustadando, prenunciando a 
bonança para todos as nações da 
terra.
 Nós do Centro Espírita 
Amor e Humildade do Apóstolo 
estamos tranquilos pelo dever 
cumprido, pois em nenhum mo-
mento ficamos ociosos, criamos 
alternativas e continuamos traba-
lhando na Seara de Jesus. Inclu-
sive, a direção do Centro Espírita 
aproveitou o momento da ausên-
cia do público para proceder a 
reforma do prédio, por se tratar 
de uma  construção antiga, para 
garantir a  segurança de sua es-
trutura e o conforto para os traba-
lhadores e frequentadores.
 Por tudo o que passamos, 
ficaram os exemplos da paciên-
cia, da perseverança e a compre-
ensão dos desígnios de Deus que 
nos induzem a trabalhar e servir, 
sempre.
 A gratidão a todos os tra-
balhadores que se engajaram 
nas novas tarefas que fomos 
obrigados a nos adaptar, e que 
provavelmente tenhamos que 
prosseguir aplicando. A gratidão  
também aos benfeitores espiritu-
ais que nos inspiraram e nos aju-
daram a transpor esses momen-
tos tão difíceis para todos.

Publicação do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo
Presidente:  Edelson Boechat Pereira
Jornalista responsável:  Edmar Almeida Bernardes
                                 amorehumildade.org.br

E  X  P  E  D  I  E  N  T  E

Programa de Rádio - Novo horário

 O progrma “Na Era do Espírito” produzido pelo Cen-
tro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, através da Rá-
dio Guarujá AM 1420 de Florianópolis, agora está sendo 
apresentado às 6h da manhã, aos sabados. Antes era trans-
mitido às 8h40.
  A alteração do horário se deu por conta da mudança 
na direção da Rádio, que criou uma nova grade de progra-
mação.
 Lembramos que o programa é replicado pela TV CE-
AHA, nosso canal no Youtube, logo após veiculação na Rá-
dio Guarujá.
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 Inicialmente, há que se destacar a grande rele-
vância do documento de apoio e diretriz às ações espí-
ritas, intitulado “Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro” (1). Talvez, ainda, de pouco conhe-
cimento geral. Possivelmente, seu estudo proporciona-
ria melhor ponto de vista. Tal documento encontra-se 
disponível para livre acesso no site da FEB. O mesmo 
apresenta nove diretrizes para planejamento de ações 
e sua última aprovação ocorreu em novembro de 2017 
pelo Conselho Federativo Nacional.
 Feita a mínima introdução ao documento, 
aponta-se a diretriz 9 - “Participação do espírita na so-
ciedade” - como plataforma deste texto. Especialmente 
os dois primeiros objetivos merecem transcrição inte-
gral: 
 “- Participar de forma efetiva junto à sociedade 
organizada e aos órgãos do poder público, contribuin-
do para o encaminhamento de assuntos de interesse 
social, sempre de forma compatível com os princípios 
espíritas;
    - Estimular o atendimento solidário à pessoas e co-
munidades em vulnerabilidade e risco social, respei-
tando-se a legislação vigente;”
 A rápida análise dos objetivos supracitados 
traz em si a clareza da necessidade do envolvimento do 
espírita, também, nas questões de ordem social. Cabe 
ressaltar que o chamamento se dá ao espírita e, não, 
ao integrante voluntário do departamento que herda 
o nome dessa área específica. Tal possível confusão se 
tornaria numa armadilha, caso não fosse identificada 
pela necessária reflexão dos apontamentos da Doutrina 
Espírita.
 No livro “Orientação ao Centro Espírita” (2), na 
II Parte - Capítulo 3 - Área de Assistência e Promoção 
Social Espírita, faz-se conveniente destacar a segunda 
finalidade (item 3.3.b): “Promover a formação do ho-
mem de bem...” e o segundo objetivo (item 3.4.b): “ 

Proporcionar a todos os participantes da tarefa - bene-
ficiários, frequentadores e trabalhadores voluntários do 
Centro Espírita - a oportunidade de praticar a caridade 
pela vivência do Evangelho à luz da Doutrina Espírita.” 
Por essas transcrições percebe-se que a proposta espí-
rita ultrapassa, mas se vale da referida política pública; 
enxerga o ser integral, sem negligenciar suas precárias 
condições sociais; ao mesmo tempo, que aponta possí-
veis direitos, leva luz aos deveres comuns e intransferí-
veis... aqueles da própria consciência.
 Em assunto tão complexo há que se compreen-
der que somente as máximas como: “Amar ao próximo 
como a si mesmo” e “Fora da caridade não há salva-
ção” conseguem englobar respostas gerais e pontuais. 
Provavelmente, o destacado livro “Conviver para amar 
e servir” (3), já, em seu título traz a amorosa e justa 
condição evolutiva: a convivência. Seria de grande ino-
cência uma proposta de crescimento que não estivesse 
pautada na aproximação, no compartilhamento, na su-
peração de vícios pelo “suportarmo-nos” e na própria 
Lei de Sociedade.
 Assim sendo, é lícito exaltarmos a existência 
de possibilidades de recrutamento para essas ações, no 
próprio CEAHA. No último informativo, foi destacado  
o Departamento de Assistência e Promoção Social Es-
pírita e os grupos: “Romeiros da Fé”, “Berço de Jesus” 
e “Ombro Amigo”. Em outras Casas Espíritas e grupos 
encontraremos propostas similares com dias, horários 
e periodicidade diferentes. Além desses, há uma infini-
dade de oportunidades adequadas a tal intuito; mesmo 
fora da entidade espírita, de forma individual ou cole-
tiva. O fato é que tal tarefa precisa ser desempenhada. 
Trata-se da prestação de contas do TALENTO. Nossa 
consciência clama por nossa coerência, pela nossa força 
de vontade para o serviço do bem e pelo nosso combate 
à apatia e ao conforto inútil. Valemo-nos da utilidade 
curadora e transformadora!

Referências Bibliográficas:
(1) Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro 2018-2022. Federação Espírita Brasileira. Conselho Federativo Nacional.
(2) Orientação ao centro espírita. Conselho Federativo Nacional. 1. ed. Brasília: FEB, 2021.
(3) Conviver para amar e servir: fundamentação Espírita sobre a metodologia do espaço de convivência, criatividade e educação 
pelo trabalho no serviço assistencial espírita / (organizado por) Sonia Regina Hierro Parolin, Helder Boska de Moraes Sarmento e 
Reinaldo Nobre Pontes - 1. ed. Brasília: FEB, 2016.

N E C E S S Á R I O   D E S P E R T A R

por Carlos Alexandre
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 Criado com o intuito de trabalhar melhor a 
comunicação e a expressão, pela necessidade da fun-
ção que é desempenhada dentro do Departamento de 
Arte Espírita, bem como do Departamento de Comu-
nicação, entre outras atividades no CEAHA. O curso 
foi dividido em quatro módulos, pela necessidade de 
aperfeiçoamento nos três elementos mais importantes 
do desenvolvimento da leitura em voz alta: processo 
e fluência em leitura, dicção e expressividade. O Mó-
dulo 1, com base introdutória da estrutura dos três 
módulos seguintes, ocorreu dia 06 de Fevereiro. O 
Módulo 2, com foco no processo e fluência em leitura, 
ocorreu dia 17 de julho, ambos módulos foram onli-
ne. Já o Módulo 3, com foco na Dicção, ocorreu dia 25 
de setembro de forma presencial no CEAHA. Por fim, 
o Módulo 4, com foco em práticas de expressividade 
na leitura, ocorrerá em novembro, fechando o Curso 
de Leitura em Voz Alta, como curso de capacitação 
para os voluntários que trabalham com comunicação 
e expressão através da leitura. Segue adiante o conteú-
do programático do curso completo. 
 Módulo 1:  
Aperfeiçoamento de leitura em voz alta

Técnicas de leitura em voz alta
Técnicas de aperfeiçoamento para dicção
Técnicas de expressividade na leitura
Mapeamento de leitura em voz alta
 Módulo 2:  
Práticas de leitura em voz alta
Diagnóstico da leitura
Processo em leitura: Compreensão, interpretação, 
reflexão e inferência.
Aplicação do quarteto: Entonação, pausa, ênfase e 
ondulação
Prática de Leitura em voz alta
 Módulo 3:  
Práticas de aperfeiçoamento da dicção
Processos fonológicos
Técnicas de articulação
Trava-língua
Práticas de locução
 Módulo 4:  
Prática de expressividade das emoções
Aquecimentos: Respiração diafragmática, voz e corpo
Práticas de expressões emocionais a partir de textos 
variados
Exercícios de memória emotiva

por Gisele Regina

Curso de Leitura em Voz Alta no CEAHA


