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M E N S A G E M  D E  N A T A L

É NATAL! 

Q
ueridos amigos da Comu-
nidade Espírita Esperança, 
posso chamá-los de queri-

dos irmãos, por que todos nós o so-
mos perante Deus, que é nosso Pai. 
Queremos agradecer a todos vocês 
neste ano de muito aprendizado. To-
dos nós vivenciamos coisas tão im-
portantes, tão especiais para nosso 
crescimento espiritual. E neste ano 
que se passou, conseguimos muitas 
vitórias, por que conquistamos no-
vas reuniões, conquistamos o mode-
lo híbrido de palestras doutrinárias, 
conquistamos novos amigos, traba-
lhadores chegaram à nossa Casa. 

Estamos vivendo e revivendo 
questões tão importantes do nasci-
mento da nossa Comunidade Espí-
rita Esperança há 39 anos, quando 
lutávamos para poder abrir a nossa 

casa, e hoje, mais sábios, mais expe-
rientes, estamos unidos para man-
ter nossa casa aberta, com todos os 
cuidados sanitários, mas estamos 
com as atividades presenciais por-
que sabemos que juntos somos for-
tes, juntos podemos mais e a espi-
ritualidade conta conosco. 

Portanto, a nossa fala neste Na-
tal, é de muita gratidão e que nos-
so querido mestre Jesus, que veio 
do Céu para Terra para nos abrilhan-
tar, ensinando-nos a lei do amor e 
da caridade, possa agora através de 
nós todos, nos elevar a Deus através 
das nossas boas ações. 

Muito obrigada a todos vocês, um 
beijo e nosso sincero abraço nesta 
data que é tão especial  para todos 
nós. Fiquem com Deus!

Cristina Batistuta
Presidente da CEE
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E S T U D O S  E S P Í R I T A S 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO DE ADULTOS 
encerra estudos do ano

F
oi um ano desafiador 
para alunos e monitores 
de todas as turmas de 

estudo da Comunidade Espí-
rita Esperança. Apesar das di-
ficuldades com a internet e as 
aulas on-line, conseguimos en-
cerrar os estudos do ano. So-
mente o Esmed 3 foi presen-
cial, devido à necessidade das 

atividades práticas. Todos fi-
caram muito felizes em po-
der aprender um pouco mais 
sobre a Doutrina Espírita, es-
forçando-se para coloca-la 
em prática nas nossas ativi-
dades diárias. 

Para 2022, os alunos segui-
rão seus cursos e aqueles que 
concluíram algum e gostariam 

de iniciar outro estudo na Casa 
devem enviar e-mail para deea.
cee2020@gmail.com

Se você quer iniciar algum 
estudo na Casa, envie também 
essa informação para o mesmo 
e-mail que nossa equipe entra-
rá em contato. As atividades de 
estudos recomeçam na primei-
ra semana de fevereiro. 
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DEPOIMENTOS:
“O Esmed foi uma experiência incrível. Senti 
que fui conduzida pela espiritualidade. Agra-
deço a equipe de monitores e a espiritualidade 
presente nos conduzindo nos trabalhos e me 
coloco à disposição da Casa para ajudar outras 
pessoas que estão iniciando. E só tenho a agra-
decer à Casa e essa experiência maravilhosa”

Soraya Handere, Esmed 3

“Eu me encontrei no Esmed. Passei a me co-
nhecer melhor, entender os fenômenos mediú-
nicos e tive a colaboração dos amigos espiri-
tuais. Estou pronto para o trabalho. “
Sandro Varejão, Esmed 3

“A experiência na Casa é muito positiva e o Es-
med alimenta a alma. A Casa é acolhedora, é 
maravilhoso e levo para a minha vida a certe-
za de que nada acaba”

Zuleica Faria, Esmed 3

“Pra mim o Esmed foi um aprofundamento, é 
como se eu estivesse na praia e resolvesse dar 
um mergulho. Foi andar um pouco mais e en-
tender o quão grande é esta doutrina. E como 
somos pequenos diante daquilo que a gente 
começa a conhecer”  
Walter Correia Junior
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J U V E N T U D E

Coragem é o tema de 
encerramento da juventude
Os jovens da Mocidade da nossa Comunidade 
realizaram uma apresentação artística para en-
cerrar as atividades de 2021, no dia 12 de de-
zembro. O Sarau de Natal contou com a parti-
cipação de jovens entre 12 a 21 anos que es-
tudam a doutrina e desenvolvem várias ativi-
dades em diversas áreas. 

Tocando músicas relacionadas ao tema da 
palestra doutrinária “Coragem”, realizada por 
Cassio Drumond, os jovens trouxeram refle-
xões, luz e, principalmente, muita alegria e le-
veza ao lembrar da mensagem de amor e con-
forto do Mestre Jesus. 

Agradecemos a todos os envolvidos na cons-
trução do Sarau: jovens, coordenação e famí-
lias envolvidas com o incentivo para realização 
desse trabalho tão importante que é a evange-
lização juvenil.

INFÂNCIA E FAMÍLIAS SE DESPEDEM EM ALEGRE ENCONTRO
Elas venceram as barreiras da 
pandemia. Evangelizadoras da 
Infância e do Grupo de Evange-
lização das Famílias consegui-
ram se dividir entre aulas on-li-
ne e presenciais. As crianças as-
sistiram filme, comeram pipoca, 
nas atividades aprenderam sobre 
os sentimentos e tiveram um en-
cerramento festivo no salão Leo-
poldo Machado com apresenta-
ções e muita música.
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D E Z E M B R O

CONFRATERNIZAÇÕES DOS GRUPOS 
ESTREITAM LAÇOS DE FRATERNIDADE 
Como é bom estar entre ami-
gos e entre irmãos. Quando to-
dos têm o mesmo ideal, que é 
o amor fraterno, o estudo dos 
ensinamentos de Jesus e a prá-
tica da caridade, fica tudo mais 
leve. Por isso a Doutrina Espí-
rita nos ensina a trabalhar no 
bem para que a nossa evolu-
ção moral ocorra. E esses en-
contros de final de ano nos 
mostram como o amor frater-
no é importante para a reali-
zação dos trabalhos, o cresci-
mento da nossa Comunidade 
e de cada membro.

Eles estão ali o tempo todo para auxiliar 
quem chega, quem sai, quem quer com-
prar, doar, orar. Os funcionários da Comu-
nidade Espírita Esperança são muito im-
portantes para o bom andamento dos tra-
balhos. Afinal, o que seria de nós sem Lu-
cia, Wanderley, Alcione e o sr. Ivan, que é 
voluntário, mas é tão comprometido com 
a Casa que pede permissão para tirar fol-
ga. Eles são demais e somos muito gratos 
a todos. Por isso, realizamos uma peque-
na confraternização em nossa área de con-
vivência, no final do expediente do último 
dia 20. Todos receberam cestas natalinas 
e foi uma oportunidade para convivermos 
um pouco sem a correria do dia a dia. 

Funcionários da CEE 
ganham cestas de Natal 
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A C O N T E C E U 

Onde tem uma roupa bonita ou um artesana-
to para vender, tem sempre alguém olhando as 
novidades. E assim também acontece na nossa 
casa. Desde que abrimos a Loja de Artes, na área 
de convivência, estamos surpresos com os re-
sultados. Com uma equipe de voluntárias super 

dedicadas, a lojinha está abrindo sempre uma 
hora antes das palestras doutrinárias. Durante o 
mês de dezembro, foram vendidos diversos ar-
tesanatos confeccionados pelas artesãs da Ofi-
cina Maria Dolores, que estão trabalhando em 
suas casas e enviando peças lindas para a venda.

O BrechóChic é uma novidade na nossa CEE. Ago-
ra ele funciona todas as sextas, de 9h às 18 ho-
ras, na frente da Casa, junto à livraria. Essa loca-
lização facilitou o acesso de pessoas que nunca 
haviam entrado na nossa comunidade. Muitas 
aproveitaram o brechó para conhecer a Casa e 
perguntar sobre o funcionamento. Diversas pe-
diram ajuda espiritual para nossas voluntárias 
que estão à frente deste trabalho, coordenado 
pela Vice-presidente de Divulgação da Doutri-
na e Promoção Social, Maria Angélica Cypriano.  

Para manter o brechó abastecido, contamos 
com a colaboração de todos que possam doar 
roupas em bom estado, bolsas, sapatos e bijute-
rias. O BrechóChic está em recesso e voltará na 
segunda quinzena de janeiro. As doações podem 
ser deixadas com a Lucia, na Livraria.

Loja de Artes e BrechóChic 
movimentam a CEE

Brechó atrai novas 
pessoas para a Casa
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Estamos muito gratos com um presente maravi-
lhoso que ganhamos da Loja Maçônica Gonçalves 
Ledo. Agradecemos a generosidade da Loja, por 
intermédio de Breno e Allan Lisboa que se colo-
caram totalmente disponíveis e pudemos esco-
lher até o modelo do fogão. Com esta doação, nos-
sa cozinha ganha fôlego para preparar diversas 
ações sociais durante os próximos anos. Gratidão! 

A Loja Cresci e Perdi, de Vitória, ofereceu-
-nos a oportunidade de angariar roupas e 
alimentos na porta da loja durante um sá-
bado inteiro do mês de dezembro.  O ob-
jetivo é ajudar as futuras mamães do pro-
jeto Sim à Vida, que acolhe mulheres em 
situação de risco e que desejavam abortar 
seus bebês. Ficamos imensamente gratos 
com a generosidade da loja. A ação do Sim 
à Vida foi um sucesso. 

Tem sido grande a procura pelos livros usados 
em nossa livraria. Estamos recebendo doa-
ções de livros espíritas para serem revendi-
dos. Desta forma impulsionamos o movimen-
to da nossa livraria e estimulamos a leitura. 

Temos excelentes títulos e em ótimo estado. 
Aproveite. 

Também temos lançamentos e livros novos 
para quem assim desejar. Nossa livraria funcio-
na todos os dias de 14h às 18h. 

Livraria vende livros usados a R$ 10 

Loja maçônica doa 
fogão industrial para 
nossa cozinha 

Ação em loja infantil arrecada roupas 
e alimentos para o Sim à Vida
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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

QUEM FOI 
Léon Denis

Em 1 de Janeiro de 2022 completam-
se 176 anos do nascimento de 

Léon Denis. Você sabe quem foi 
esse homem e que contribuição 

ele deu ao Espiritismo?

Estudioso e filósofo da Doutrina Espírita, 
continuou o trabalho de Allan Kardec e 

deixou-nos várias obras de fundamental impor-
tância para a divulgação do Espiritismo. É dele a 
máxima: ”A alma dorme na pedra, sonha no ve-
getal, agita-se no animal e acorda no homem”.

Léon Denis (lê-se: dení) nasceu numa aldeia 
chamada Foug, situada nos arredores de Tours, 
em França, a 1o. de Janeiro de 1846, numa família 
humilde. Cedo conheceu, por necessidade, os tra-
balhos manuais e os pesados encargos da família.

Desde os seus primeiros passos neste mundo, 
sentiu que os amigos invisíveis o auxiliavam. Ao 
invés de participar em brincadeiras próprias da 
juventude, procurava instruir-se o mais possível.

Lia obras sérias, conseguindo assim, com es-
forço próprio desenvolvera sua inteligência. Tor-
nou-se um autodidata sério e competente. Aos 
18 anos tomou-se representante comercial da 
empresa onde trabalhava, fato que o obrigava 
a viagens constantes, situação que se manteve 
até à sua reforma e manteve ainda depois por 
mais algum tempo.

Adorava a música e sempre que podia assis-
tia a uma ópera ou concerto. Gostava de dedi-
lhar, ao piano, árias conhecidas e de tirar acor-
des para seu próprio devaneio. Não fumava, era 
quase exclusivamente vegetariano e não fazia uso 
de bebidas fermentadas. Encontrava na água a 
sua bebida ideal. Era seu hábito olhar com inte-
resse, para os livros expostos nas livrarias.

Um dia, ainda com 18 anos, o chamado acaso 
fez com que a sua atenção fosse despertada para 

uma obra de título inusitado. Esse livro era “O Li-
vro dos Espíritos” de Allan Kardec. Dispondo do 
dinheiro necessário, comprou-o e, recolhendo-
-se imediatamente ao lar entregou-se com avi-
dez à leitura.

O próprio Denis disse: “Nele encontrei a solu-
ção clara, completa e lógica, acerca do proble-
ma universal. A minha convicção tornou-se fir-
me. A teoria espírita dissipou a minha indiferen-
ça e as minhas dúvidas”.

O ano de 1882 marca, em realidade, o iní-
cio do seu apostolado, durante o qual teve 
que enfrentar sucessivos obstáculos: o mate-
rialismo e o positivismo que olham para o Es-
piritismo com ironia e risadas e os crentes das 
demais correntes religiosas, que não hesitam 
em aliar-se aos ateus, para o ridicularizar e en-
fraquecer Léon Denis porém, como bom pala-
dino, enfrenta a tempestade.

Os companheiros invisíveis colocam-se ao 
seu lado para o encorajar e exortá-lo à luta. “Co-
ragem, amigo” – diz-lhe o espírito de Jeanne – 
“estaremos sempre contigo para te sustentar e 
inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão da-
dos, em tempo, para bem cumprires a tua obra”.

A 2 de Novembro de 1882, dia de Finados, um 
evento de capital importância produziu-se na 
sua vida: a manifestação, pela primeira vez, da-
quele Espírito que, durante meio século, havia 
de ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai 
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espiritual – Jerônimo de Praga – que lhe disse: 
“Vai meu filho. Pela estrada aberta diante de ti.

Caminharei atrás de ti para te sustentar”. A 
partir de 1910, a visão de Léon Denis foi, dia a 
dia, enfraquecendo. A operação a que se sub-
metera, dois anos antes, não lhe proporcionara 
nenhuma melhora, mas suportava, com calma e 
resignação, a marcha implacável desse mal que 
o castigava desde a juventude.

Aceitava tudo com estoicismo e resignação. 
Jamais o viram queixar-se. Todavia, bem pode-
mos avaliar quão grande devia ser o seu sofri-
mento. Apesar deste, mantinha volumosa cor-
respondência. Jamais se aborrecia; amava a 
juventude e possuía a alegria da alma. Era ini-
migo da tristeza.

O mal físico, para ele, devia ser bem menor do 
que a angústia que experimentava pelo fato de 
não mais poder manejar a pena. Secretárias oca-
sionais substituíam-no nesse ofício. No entanto, 
a grande dificuldade para Denis, consistia em re-
ver e corrigir as novas edições dos seus livros e 
dos seus escritos. Graças, porém, ao seu espíri-
to de ordem e à sua incomparável memória, su-
perava todos esses contratempos, sem molestar 
ou importunar os amigos.

Após a Primeira Grande Guerra, aprendeu brail-
le, o que lhe permitiu fixar no papel os elemen-
tos de capítulos ou artigos que lhe vinham ao es-
pírito, pois, nesta época da sua vida, estava, por 
assim dizer, quase cego. Em Março de 1927, com 
81 anos de idade, terminara o manuscrito que in-
titulou de “O Gênio Céltico e o Mundo Invisível”.

Neste mesmo mês a “Revue Spirite” publicava 
o seu derradeiro artigo. Terça-feira, 12 de Março 
de 1927, por volta das 13 horas, respirava Denis 
com grande dificuldade. A pneumonia atacava-
-o novamente. A vida parecia abandoná-lo, mas 
o seu estado de lucidez era perfeito. As suas últi-
mas palavras, pronunciadas com extraordinária 
calma, apesar da muita dificuldade, foram diri-
gidas à sua empregada Georgette:

“É preciso terminar, resumir e… concluir”. Fa-
zia alusão ao prefácio da nova edição biográfica 
de Kardec. Neste preciso momento, faltaram-lhe 
completamente as forças, para que pudesse arti-
cular outras palavras. Às 21 horas, ele desencar-
nou. O seu semblante parecia ainda em êxtase.

Léon Denis imortalizou-se na gigantesca ta-
refa de dissecar problemas atinentes às aflições 
que acometem os seres encarnados, fornecen-
do valiosos subsídios no sentido de lançar novas 

luzes sobre a problemática das tribulações terre-
nas, deixou de lado os conceitos até então pre-
valecentes para apresentá-la aureolada de ensi-
namentos altamente consoladores, hauridos nas 
fontes inesgotáveis da Doutrina dos Espíritos.

Dedicando-se ao estudo aprofundado do Es-
piritismo, em seu tríplice aspecto de ciência, fi-
losofia e religião, demorou-se com maior persis-
tência na abordagem do seu aspecto filosófico. 
Concomitantemente com os seus profundos es-
tudos nesse campo, também deu a sua contribui-
ção, valiosa na abordagem e estudo de assuntos 
históricos, fornecendo importantes subsídios no 
sentido de esclareceras origens celtas da Fran-
ça e no tocante ao dramático episódio do mar-
tírio de Joana D’Arc, a grande médium francesa. 
Seus estudos não pararam aí; ele preocupou-se 
sobremaneira com as origens do Cristianismo e 
o seu processo evolutivo através dos tempos.

Dentre as suas múltiplas ocupações, foi presi-
dente de honra da União Espírita Francesa, mem-
bro honorário da Federação Espírita Internacio-
nal, presidente do Congresso Espírita Interna-
cional, realizado em Paris, no ano de 1925. Teve 
também a oportunidade de dirigir durante lon-
gos anos, um grupo experimental de Espiritis-
mo, na cidade francesa de Tours.

A sua atuação no seio do Espiritismo foi bas-
tante diversa daquela desenvolvida por Allan 
Kardec. Enquanto o Codificador exerceu suas 
nobilitantes atividades na própria capital france-
sa, Léon Denis desempenhou a sua dignificante 
tarefa na província. A sua inusitada capacidade 
intelectual e o descortino que tinha das coisas 
transcendentais, fizeram com que o movimen-
to espírita francês, e mesmo mundial, gravitas-
se em torno da cidade de Tours.

Principais obras de 
autoria de Léon Denis:
• Cristianismo e Espiritismo (FEB); • Depois da 
Morte (FEB); • Espíritos e Médiuns (CELD); • Joa-
na D’Arc, Médium (FEB); • No Invisível (FEB); • O 
Além e a Sobrevivência do Ser (FEB); • O Espiri-
tismo e o Clero Católico (CELD); • O Espiritismo 
na Arte (Lachâtre); • O Gênio Céltico e o Mundo 
Invisível (CELD); • O Grande Enigma (FEB); • O 
Mundo Invisível e a Guerra (CELD); • O Porquê 
da Vida (FEB); • O Problema do Ser, do Destino 
e da Dor (FEB); • O Progresso (CELD); • Provas 
Experimentais da Sobrevivência; Socialismo e 
Espiritismo (O Clarim).
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DIA DA SEMANA HORÁRIO ATIVIDADE OBSERVAÇÃO

Segunda-feira 19h30 EAJA 
(Introdutório) On line

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

Terça-feira 20h às 21h30 ESDE informações 
deea.cee2020@gmail.com

Quarta-feira 20h EESE On line

Quarta-feira 20h Fala Espírita instagram @ceeoficial

Quinta-feira 20h às 21h30 ESMED informações 
deea.cee2020@gmail.com

Sábado 9h30 às 10h30 Evangelização 
da Infância

informações
Louise 27 99990-4773

Sábado 9h30 às 10h30 Evangelização 
da Família

informações
Tatiane 27 99938-4154

Domingo 17h às 19h Evangelização 
da Juventude

informações
Louise 27 99990-4773

Quinta-feira | 
Domingo

20h | 
18h

Palestra Pública 
Doutrinária Canal do YouTube • CEE Vitória

conheça os trabalhos e 
estudos da nossa cee


