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O mês de agosto de 2021 representa um marco 

para nossa Comunida-
de Espírita Esperança. A partir 
do dia primeiro retornamos to-
das as atividades presenciais, 
marcando uma nova etapa no 
funcionamento dos trabalhos. 
A diretoria executiva assim deci-
diu tendo em vista as recomen-
dações do governo do Estado 
do Espírito Santo, que liberou 
mais amplamente as medidas 
restritivas adotadas em março 
de 2020 para conter a COVID-19.
 Já foram autorizados o retor-

no das aulas infantis, reabertu-
ra de cinemas, eventos com até 
600 pessoas, dentre outras. O 
funcionamento de templos re-
ligiosos já era permitido desde 
2020 (lei estadual 11.151/2020), 
considerado atividade essencial. 
Desta forma, a Comunidade 

Espírita Esperança, consoante 
com o poder público estadual, 
oportuniza àqueles que dese-
jarem participar presencial-
mente das palestras públicas 

doutrinárias, às quintas e do-
mingos, que assim o façam. 
Também manteremos nossa 
transmissão ao vivo pelo canal 
do YouTube da CEE, para quem 
assim preferir.
Nossos estudos retorna-

ram e algumas turmas man-
tiveram a forma híbrida (pre-
sencial e on-line).
Criamos o programa “Fala 

Espírita” no Instagram, a fim 
der alcançar um público jo-
vem e nem sempre conhece-
dor da Doutrina, despertan-
do assim o interesse de mui-
tos pelo Espiritismo.
 Vamos nos adaptando aos 

eventos de nosso tempo, mas 
prosseguimos firmes nos pro-
pósitos cristãos, nos esforçan-
do por cumprir nossos objetivos 
institucionais: estudar e difun-
dir a Doutrina Espírita, exercer 
a caridade cristã e participar do 
movimento espírita federativo. 
Que Deus nos abençoe!

A Diretoria 
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Na ocasião, todos falaram da importância 
do trabalho de assistência social às famílias 
necessitadas e que sofrem todo tipo de vio-
lência, desde a fome e o desemprego até o 
abandono, maus tratos, alcoolismo e violên-
cia doméstica. 
Cada participante expôs um pouco do tra-

balho assistencial que realiza na sua comuni-
dade e que terá continuidade nos próximos 
meses. A CEE quer fazer da gincana um exer-
cício permanente para os estudantes da Casa, 
sendo também uma grande oportunidade de 
exercício do amor ao próximo. E  que venham 
novos desafios! 

“ Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, 
observando-vos sejam 
induzidos a reconhecer 
que verdadeiro espírita e 
verdadeiro cristão são uma 
só e a mesma coisa, dado 
que todos quantos praticam 
a caridade são discípulos de 
Jesus, sem embargo da seita 

a que pertençam”
Paulo, o apóstolo (Paris, 1860) • 

Evangelho Segundo o Espiritismo, cap XV

Estudantes da Comunidade Espírita Espe-
rança se esforçaram muito e realizaram 
uma gincana para arrecadação de cestas 

básicas, fraldas geriátricas, fraldas infantis, co-
bertores e outros itens de grande necessidade 
das famílias pertencentes às casas assistidas pela 
CEE. O trabalho de apenas um mês surpreendeu 
a todos, pela união das equipes e a ajuda que 
pôde ser dada a 21 instituições.
O projeto foi idealizado e coordenado pela Di-

retoria de Promoção Social, tendo à frente a equi-
pe do Ricardo Giovanni e Thiago Bolzani, com o 
apoio da Vice Presidente de Educação . Coube 
aos grupos de estudos a tarefa de se dividirem em 
grupos para a arrecadação dos itens solicitados. 
A presidente da Comunidade Espírita Espe-

rança (CEE), Cristina Batistuta, explicou que a 
gincana tem como propósito o exercício da ca-
ridade material, do amor ao próximo, mas tam-
bém proporcionar aos estudantes da Doutrina, 

o exercício da caridade pela própria necessida-
de de desenvolvimento pessoal. Sendo assim, 
os estudantes dos grupos de ESMED E ESDE se 
dividiram em três equipes e tiveram a oportuni-
dade de exercitar a caridade.
Para homenagear pessoas que foram mui-

to importantes na história da CEE e já estão no 
plano espiritual, cada grupo adotou um nome 
de um dos fundadores da Casa: Joanita, Carlos 
Feitosa e Ivan Vieira. Espíritos amigos que conti-
nuam trabalhando conosco no plano espiritual.   
No dia 10 de Julho de 2021, a primeira ginca-

na foi finalizada no Salão Leopoldo Machado, 
quando os representantes das casas assistidas 
pela CEE participaram de uma pequena cerimô-
nia, com a presença de representantes do 3º CRE 
e da FEEES. Após um breve relato dos trabalhos 
realizados, as comunidades deram seus depoi-
mentos e agradecimentos, levando os donativos 
para as famílias cadastradas.

GINCANA ARRECADA 
MANTIMENTOS
para famílias carentes

D E S T A Q U E
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Depoimentos
“Durante esta pandemia au-
mentou bastante o número de 
famílias carentes que necessi-
tam do nosso apoio, sendo a 
maioria mulheres abandona-
das com seus filhos e vítimas 
de violência doméstica. Enca-
minhamos todas para atendi-
mento psicológico e as auxi-
liamos com cestas básicas e 
o que mais podemos, levan-
do amparo e apoio para que 
elas se ergam na vida. O apoio 
da CEE e de outras casas que 

nos ajudam são funda-
mentais para o nos-
so trabalho.”
Eduardo Barbosa 
Oliveira, Fraterni-
dade Espírita Fon-
te Viva – São Pe-
dro, Vitória 

Estamos muito agradecidos 
com a ajuda que temos rece-
bido da Comunidade Espírita 

Esperança. Sempre fomos mui-
to apoiados por vocês e não 
podemos deixar de registrar 
que todos os nossos idosos 
estão com saúde, não temos 
mais casos de Covid-19. Infe-
lizmente ainda não podemos 
receber a visita de 
vocês, mas leva-
mos todo o ca-
rinho aqui re-
cebido. Mui-
to obrigado”
Carlos  Fer-
nando Alves 
dos Santos, Lar 
dos Idosos Prof. Coe-
lho Sampaio, José de Anchie-
ta, Serra

“Conheci a Doutrina Espírita 
nesta Casa há mais de 30 
anos e hoje eu procuro 
praticar os ensinamen-
tos em Jardim Carapi-
na, onde temos 70 famí-
lias cadastradas e neste 
período de pandemia não 

está fácil. Mas eu parabenizo a 
todos vocês na pessoa do Ricar-
do por este traba-
lho lindo que 
tem nos aju-
dado muito” 
Marise Teo-
doro - Frater-
nidade Espí-
rita Joan-
na D’Angelis – 
Jardim Carapina, Serra

“Quando Thiago me cha-
mou, eu não sabia da dimen-

são desse projeto e para mim 
foi muito importante. Vou le-
var para todos os meus cole-
gas este aprendizado e con-
seguir mais voluntários para 

a Casa. Quero chamá-
-los para doar além 
de dinheiro, doar 
o nosso tempo.” 
Soraya Handere, 
membro da equi-
pe Joanita, estu-
dante do ESMED 3 

cestas básicas doadas 345

cobertores 392

fraldas geriátricas 1.200 pacotes

fraldas infantis 323 pacotes

cama hospitalar, cadeira de 
rodas e cadeira de banho 1 unidade de cada

violinos para estudantes carentes 2 unidades

trabalho da diretoria de promoção social em julho 

Conforto espiritual e uma boa conversa fo-
ram muito importantes durante os meses 
em que nossa Casa esteve fisicamente fe-

chada. Coordenado por Cristina Murrer, o Aten-
dimento Fraterno fez um trabalho incansável de 
acolhimento às pessoas por telefone. Uma equi-
pe se revezou no atendimento de pessoas com as 
mais diversas queixas decorrentes de problemas 
de saúde mental, física e espiritual. Mais de 400 
pessoas receberam orientação, passes e muitas 
foram encaminhadas ao grupo Fonte Viva, para 
participarem da terapia fluídica. 
De acordo com os dados estatísticos, os aten-

dimentos realizados foram em sua maioria a mu-
lheres, com idades entre 31 e 50 anos. Dentre as 
queixas, a maioria relatou desconforto espiritual, 

conflitos de relacionamento, depressão, síndro-
me do pânico e até ideação suicida. Foram diag-
nosticados mais de 70 casos de mediunidade. To-
das as pessoas foram encaminhadas para o tra-
tamento adequado. 
“Começamos nosso atendimento no mês de 

julho de 2020, quando passamos a atender via 
WhatsApp/vídeo e as pessoas se compromete-
ram a passar por todos os atendimentos da Casa, 
sendo encaminhadas aos grupos de harmoniza-
ção”, explicou Cristina Murrer.
Este trabalho deve continuar de forma híbri-

da, sendo virtual e também presencial, depen-
dendo da necessidade de cada pessoa que pro-
curar atendimento. O telefone para agendamen-
to é (27) 99751-3259.

ATENDIMENTO 
FRATERNO ACOLHE
mais de 400 pessoas 
na pandemia

D E S T A Q U E CO N H E C E N D O  A  C E E
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A CO N T E C E  N A  E D U C A Ç Ã O A CO N T E C E U

Estudos da 
Doutrina 
recomeçam

Dez turmas de estudos retoma-
ram as aulas em agosto. O Estudo 
Sistemáticos da Doutrina Espírita 
(ESDE), Estudo Sistemático da Me-
diunidade (ESMED), Estudo do Evan-
gelho Segundo o Espiritismo (EESE) 
e o Estudo das Obras de Joanna d’An-
gelis (EAJA) estão de volta. 
Por enquanto, devido à pandemia, 

os grupos foram divididos por turmas 
on-line e os monitores estão realizan-
do os encontros virtualmente. Uma ex-
periência nova, porém bastante enrique-
cedora para todos. Importante é não dei-
xar de estudar e manter os debates e diá-
logos, mesmo que de forma on-line. 

Infância e 
Juventude 
retornam 
aos estudos 
presenciais
Eles sofreram de saudade e para 
manter a concentração on-line, 
mas neste mês de agosto, tanto 
jovens como as crianças deixam 
as telas do computador e voltam 
a ter seus estudos presenciais. Fo-
ram momentos de grande apren-
dizado para todos e agora eles vol-
tam ao contato com os amigos, 
sempre mantendo o distancia-
mento e medidas de higiene. Mas 
estão superfelizes! Coordenado-
res dos trabalhos estão preparan-
do  muitas surpresas e a livraria 
está recheada de livros infanto-
-juvenis para estimular a leitura. 

Feira do livro 
incentiva a 
leitura espírita
Na primeira semana de agosto a nossa livraria 
realizou a Feira do Livro Espírita, com o objetivo 
de incentivar a leitura e dar opções de presentes 
para o Dia dos Pais. Foram oferecidos descontos 
progressivos na compra de livros, além de cane-
cas e camisas, em parceria com a Federação Es-
pírita do ES (FEEES). 
O evento foi um sucesso e vendeu também li-

vros usados a R$ 10 para as pessoas que não pu-
deram adquirir livros novos. Fizeram parte tam-
bém do acervo os livros infantis, visando o estí-
mulo à leitura desde cedo.

Retorno das 
Doutrinárias 
presenciais 
Depois de um ano e meio com palestras apenas 
virtuais, finalmente pudemos retornar com as 
palestras presenciais, para um número reduzi-
do de pessoas e seguindo todos os protocolos 
de segurança exigidos pelo governo do Estado. 
Em julho começamos presencialmente com 

as atividades às quintas e neste mês de agosto 
retomamos as doutrinárias no Salão Leopoldo 
Machado também aos domingos. No entanto, as 
transmissões on-line continuam pelo YouTube. 
Conforme nos orientaram nossos amigos es-

pirituais e mentores da nossa Casa, precisamos 
incentivar as pessoas a retornarem ao trabalho. 
Nós contamos com a espiritualidade, mas os es-
píritos também contam conosco para o trabalho 
no bem, dentro da Casa. 
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CEE lança programa  
“Fala Espírita” no Instagram 
Como falar sobre temas do cotidiano à luz da 
Doutrina Espírita numa rede social de jovens, 
onde nem todos são espíritas? Este é o desafio 
do novo programa que é apresentado pela jor-
nalista Susana Loureiro, nossa diretora de Comu-
nicação. Ela conversa ao vivo com convidados 

e público on-line sobre os mais variados temas 
pelo Instagram @ceeoficial.
 A experiência tem sido incrível e temos tido 

a adesão de espíritas de diversos lugares e mui-
tos simpatizantes da doutrina, mas que ainda 
não frequentam nenhuma casa. 

CEE inicia vídeo de casas assistidas 
e visita Lar dos Idosos
A Diretoria de Comunicação iniciou uma série 
de vídeos para mostrar os trabalhos assisten-
ciais realizado pela Diretoria de Promoção So-
cial. O primeiro vídeo da série foi feito no Lar 

dos Idosos Professor Coelho Sampaio, em José 
de Anchieta, na Serra. O vídeo está publicado no 
IGTV @ceeoficial. Conheça o maravilhoso traba-
lho feito pela equipe de voluntários deste lar.

A CO N T E C E U H OM E N A G E M

Trabalhadora incansável da nos-
sa CEE, Neusa se despede das 
funções administrativas e finan-
ceiras da Casa. Depois de 11 
anos, será um descanso mais 
que merecido. 
Deixamos aqui alguns recadi-

nhos carinhosos de pessoas que 
trabalharam com esta querida!

“Nos cinco anos que trabalhamos juntas, na CEE, pude 
ver de perto a sua responsabilidade, comprometimento 
e amor! Mesmo seguindo por outros caminhos a partir 
de agora, sempre fará parte da Família Esperança e es-
tará para sempre em nossos corações. Abraço fraternal.”

Cláudia Nobre

“Neuza sempre foi uma fiel servidora da CEE, de-
sempenhando com amorosidade e competência 
todas suas tarefas. Sua contribuição é notória!”

Paulo Batistuta

“Neusa, querida amiga da CEE! Esta casa é 
nossa e você pertence a esta família! A famí-
lia do Esperança! Permaneceremos juntos, 
unidos pelo coração de Jesus neste ideal 
de amor! Nossa gratidão! Paz e Alegria!”

Cristina Batistuta

“Querida Neusa! Quando trabalhamos em be-
nefício do próximo, ao lado de pessoas que 
temos a certeza de poder contar com seus es-
forços, nos deixa uma sensação de tranquili-
dade para a realização de tais tarefas. Você, 
minha amiga, é essa pessoa! Sempre disposta 
a auxiliar, sempre se doando – ainda que tuas 
dores pudessem ser um empecilho. Abraços!”

Adão Salles

“Pedimos a Equipe Espiritual 
da nossa CEE, que a proteja 
agora e sempre! Com nossa 
gratidão e carinho.”

Inez Batistuta Novaes

“À nossa irmã Neusa, muita grati-
dão por toda a dedicação e corre-
ção com que nos brindou durante 
sua permanência junto à Comu-
nidade Espírita Esperança. Seja 
feliz onde quer que vá ou esteja.”

Odair

“Amiga e companheira. Neusa, mui-
to bom ter você sempre por perto, 
como uma pessoa atenciosa e pres-
tativa, como profissional, nesses 11 
anos trabalhando com você, compar-
tilhando nossas dificuldades e enten-
dimento. Obrigada ,amiga!”

Lúcia

NEUSA SE APOSENTA
e já deixa 
saudades na CEE
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CUIDEMOS
uns dos outros

Caros amigos do Grupo Esperan-
ça, nós temos percebido alguns 
trabalhadores desanimados, so-

fridos, até mesmo duvidando da tarefa.
É importante a ajuda mútua de to-

dos aqui presentes, inclusive aqueles 
que não vieram hoje. É importante o 
carinho, a preocupação, a generosi-
dade uns com os outros, para fortale-
cer aqueles que também são impor-
tantes para este grupo, mas que estão 
frágeis, que estão vivenciando momen-
tos de dificuldades materiais e dificul-
dades íntimas.
A atenção entre vocês é fundamen-

tal, trabalhem a solidariedade, o espíri-
to de fraternidade para que daqui deste 
grupo possa fruir o trabalho e, ao mes-
mo tempo, multiplicar as bênçãos. E as-
sim, encher o coração de cada um de 
vocês encarnados e ao mesmo tempo 
o nosso coração, dos desencarnados. 
Estamos conectados uns com os ou-
tros, e se vocês perderem a esperança, 
a paz íntima, tudo isto nos afeta dire-
tamente, porque somos irmãos, filhos 
de Deus pai, e além disto temos a mes-
ma missão neste trabalho. 
Somos todos trabalhadores da seara 

do Cristo e não podemos falhar nova-
mente na nossa missão. Aqueles portan-
to, que se sentem desamparados, de-
sesperançados, procurem uns aos ou-
tros para se alimentarem deste espírito 
de fraternidade e de trabalho no Bem.
Jesus nos abençoe, nos fortaleça e 

que nós possamos cada vez mais nos 
compadecer daqueles que nos procu-
ram pedindo bênçãos, uma palavra de 
conforto, uma luz. Jesus nos ampare e 
que vocês fiquem em paz lembrando-
-se sempre: estamos com todos vocês 
e com cada um de vocês.
Que assim seja.
Sílvia
da equipe espiritual

Psicofonia de Cristina Batistuta Novaes, 
reunião do Grupo mediúnico 

Esperança de 07/07/2021

CO N TO S  D E S T A  E  D O U T R A  V I D A I N T E R C Â M B I O  M E D I Ú N I CO

Ela fora queimada viva há muitas déca-
das, tendo morrido por causa deste ato 
vândalo. Infelizmente, como ainda não 

era afinizada com o bem, com o esquecimento 
das ofensas tampouco com a benevolência, fi-
xara-se mentalmente no sofrimento e no ódio, 
tornando superlativo o seu infortúnio. Sua vida 
perdera o sentido. Anulara para si a fé, a espe-
rança e não fez valer os seus relacionamentos e 
objetivos anteriores ao massacre que a vitima-
ra. Em seu discurso agitado, ressalta que per-
dera sua face na tragédia e que desde então pe-
rambula miseravelmente, revoltada contra seu 

agressor, desejando intensamente que lhe suce-
da o que há de pior, o maior mal possível. Vivia 
focada no malquerer e de tal forma perdeu no-
ção de temporalidade. 
Sua forte vinculação emocional com o seu al-

goz de outrora, alimentada pelos sentimentos in-
feriores como o rancor a mantém imantada per-
manentemente a ele. Desta forma, mantinha com 
ele uma grande proximidade, causando-lhe mal 
estar e opressão.  Desta forma, compareceu à Co-
munidade Espírita Esperança (CEE), pois que  seu 
ofensor buscava ali ajuda para os infortúnios que 
vem enfrentando. Por sua vez, ela se manifestou 
na reunião mediúnica revoltada com nosso impul-
so de socorrer aquele que lhe infligira o tormen-
toso martírio.
Entretanto, durante o diálogo que se estabele-

ceu, ficou bastante claro pelas palavras de seu in-
terlocutor que ela foi recebida afetuosamente pela 
equipe da CEE, acolhida fraternalmente e que ela 
foi atendida na sua necessidade. Ela estava no cen-
tro das nossas atenções e não o seu agressor. Cons-
tatando este fato, ela foi se acalmando, chegando 
ao ponto de acolher o convite para orar. Prece esta 
que transcorreu num clima de amorosidade e un-
ção; ela se entregou esperançosa à indução hipnó-
tica, sequiosa de paz e saúde, abrindo o coração 
fervorosamente. Uma vibração nova dominou seu 
perispírito, mobilizando forças no seu íntimo bem 
como fluidos da médium e do ambiente. Rompera 
sua fixação mental! E assim, maravilhosamente, 
aos poucos sua face foi sendo recuperada. 
Ela voltou a ter sua beleza natural, a perfeição 

das formas físicas reestabelecidas. Acariciou re-
petida e suavemente seu nariz, suas bochechas, 
seus lábios e sua fronte.  Ao perceber tamanha gra-
ça, emocionou-se às lágrimas, manifestando sua 
gratidão. Sentia-se tocada pela divina misericór-
dia pela qual tanto esperou.
Passado o espanto inicial causado pela sua 

nova condição física, ela foi convidada ao perdão 
por seus ofensores. Inicialmente relutou, pois fi-
zera de sua raiva, de sua indignação, o motivo de 
seu viver. Intimamente não queria perdoar. Con-
tudo, agora refeita, experimentando novas sensa-
ções e expectativas, sentia que era possível: ha-
via chegado a hora de perdoar, libertando-se para 
uma vida nova!

Atendimento realizado no Grupo de práticas mediúnicas 
Léon Denis/Comunidade Espírita Esperança

A MULHER
sem face
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C I Ê N C I A  F I L O S O F I A  E  R E L I G I Ã O 

PRECURSORES
das tempestades

haveria invasões, ruínas, delimitações de fron-
teiras, a Alemanha com problemas e o papa a 
espalhar o erro no mundo. 
A mensagem data de 1861 e, as “manobras 

em surdina” se evidenciaram em 1870. A França 
estava em litígio com a Prússia, mas um único 

homem, Otto Bismark, “em surdina”, fez eclo-
dir a guerra Franco-Prussiana, pois adulterou 
um telegrama do rei prussiano que buscava 
dar fim à crise; este ato forçou a França decla-
rar guerra à Prússia, o que trouxe a ruína do Se-
gundo Império que capitulou em 1870. A Fran-
ça se comprometeu a pagar pesada indeniza-
ção de guerra e perdeu grande parte da Alsá-
cia e a Lorena para o Império Alemão.
Considera, ainda: ver, por toda parte, a inve-

ja e conflitos de interesses e não esforços para 
suprir a ignorância, minadas pelos prin-

cípios egoístas dos governos 
que pensam em se apoia-
rem na consciência huma-
na que, finalmente se in-
surge contra a minoria ex-
ploradora das forças vivas 
das nacionalidades. 
Com Paris dominada, o 

novo período começou com 
instabilidade política, como 
a explosão revolucionária da 
Comuna de Paris, cujos confli-
tos deixaram milhares de mortos.
Com relação à Rússia apela 

para os “homens de estado não 
se esquecerem de que a grande-
za de um país não consiste em pos-
suir fronteiras indefinidas, mas tirar 
o povo mais simples da ignorância”.
As variações da agricultura russa di-

ficultaram a economia, os preços dos 
alimentos se elevaram, a população em-
pobreceu, os operários com péssimas 
condições de vida e de salário.
O Espírito finaliza dizendo que tanto as 

nações quanto os governos, como as sim-
ples individualidades, têm seu livre arbítrio 
e que sabem conduzir-se pelo amor, pela 
união e pela concórdia, e, se agirem dessa for-
ma fornecerão “elementos fluido-magnéticos” 
capazes de desagregar e destruir as tempesta-
des anunciadas.
O Bispo de Táurida tinha razão, os conflitos 

se sucederam com tal gravidade que desagua-
ram na primeira grande guerra mundial.

Texto:  Walace Fernando Neves

Não se trata da fase de transição entre 
“mundo de provas e expiações” e “mun-
do de regeneração”. Refletimos aqui, a 

respeito de um capítulo da segunda parte de 
uma pérola da literatura espírita: o livro Obras 
Póstumas, de Allan Kardec. 
Precursores das Tempestades é a mensa-

gem do Espírito que se identificou como Ino-
cente, “em vida um arcebispo de Táurida”. É no-
tável a abrangente visão deste Espírito quanto 
ao aspecto político da Europa, uma presciência 
dos fatos que se materializariam por volta de 
1870. A península Táurica da Crimeia, foi alvo 
de guerras, de invasões e migrações nos sécu-
los XVIII e XIX, quando já adotava o cristianis-
mo ortodoxo. 
A mensagem na reunião do “Grupo do senhor 

Golvine...”, provavelmente, um grupo familiar, 
ao qual se dirige, junto aos circunstantes exalta 
seus valores pela postura do silêncio, ante aos 

ataques dos opositores, no entanto, previne:
“Que uma mudança de governo aconteça, 

no sentido do mais intolerante ultramontano 
e, certamente, seríeis perseguidos, escarneci-
dos, combatidos, condenados, expatriados. ” 
O bispo de Táurida fez referência ao “ultra-

montanismo” que significa "além das monta-
nhas", especificamente, além dos Alpes, tanto 
de quem está no território da França ou no da 
Alemanha. O Ultramontanismo dizia respeito 
à doutrina política católica que buscava, em 
Roma, a sua principal referência. Este movi-
mento surgiu precisamente do lado francês na 
primeira metade do século XIX. Reforçava e de-
fendia o poder e as prerrogativas do papa em 
matéria de disciplina e fé.
“Mas os acontecimentos, mais fortes que as 

manobras em surdina preparam no horizonte 
político um temporal bem negro, e, quando a 
tempestade surgir, tentai estar bem abrigados, 
bem fortes, bem desinteressados”. 
O governo de Napoleão III foi complexo: pro-

blemas de administração e de deterioração eco-
nômica, reações das indústrias, oposição do 
clero, a burguesia e operariado descontentes.
Prosseguindo, Inocente trata das sociedades 

relembrando que elas têm párias e as misérias 
aos milhões e, acrescenta, profeticamente, que 
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DIA DA 
SEMANA

HORÁRIO ATIVIDADE OBSERVAÇÃO

Segunda-feira 21h30 às 22h Evangelho no Lar
Realizada com as família 
dos evangelizados

Terça-feira 20h Fala Espírita
instagram @ceeoficial • Temas da
atualidade à luz do espiritismo

Terça-feira 20h às 21h30 ESDE
matrícula 

Juliana • deea.cee2020@gmail.com

Quinta-feira 20h às 21h30 ESMED
matrícula 

Juliana • deea.cee2020@gmail.com

Sábado 9h30 às 10h30
Evangelização 
da Infância

informações
Louise • 27 9990.4773

Sábado 9h30 às 10h30
Evangelização 
da Família

informações
Tatiane • 27 99938.4154

Domingo 17h às 19h
Evangelização 
da Juventude

informações
Lorena • 27 99258.2554
Luísa • 27 98854.3173

Quinta-feira |
Domingo

20h |
18h

Palestra Pública 
Doutrinária

Canal do YouTube • CEE Vitória

conheça os trabalhos e 
estudos virtuais da nossa cee


