Qual a diferença entre sermos, ou fazermos de conta
que!!!!
Por favor, por gentileza, “por amor de Deus”, leiam
até o final!!!!
Quero deixar claro que esta mensagem irá para
todos os trabalhadores, até para a “meia dúzia de
gatos pingados’’, modo de falar, que são cumpridores
de seus compromissos, pois caso eu tenha que tomar
medidas drásticas estarão cientes do porquê!
Por gentileza, não respondam para mim, com quem
tiverem que entrar em contato é com a Tesouraria,
e tem mais promessa, não paga as despesas do
CEANoM.
DÍZIMO E OFERTA

No CEANoM não temos dízimo – ele foi substituído
pela mensalidade, que é a oferta .

Vejamos a conceituação bíblica do DÍZIMO e
OFERTA, e as suas diferenças:
O dízimo - são os primeiros 10% de tudo o que
recebemos e de tudo o que nos vem às mãos e que
devemos, pelas leis bíblicas, dar a Deus.
A oferta é diferente, pois não existe nenhuma
obrigação por parte do fiel. Ela é feita de livre e
espontânea vontade.
No dízimo, Deus vê a nossa fidelidade para com Ele;
na oferta, o nosso amor e a nossa dedicação à Sua
Obra. Porém, ambos representam a nossa própria
vida diante de Deus.
As ofertas são tão importantes que o apóstolo Paulo,
a respeito delas, dedicou dois capítulos da sua
segunda carta aos cristãos da cidade de Corínto:

"E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco
também ceifará (colherá!); e o que semeia com
fartura, com abundância também ceifará. Cada um

contribua segundo tiver proposto no coração, não
com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a
quem dá com alegria.” 2 Coríntios 9.6,7
E também instruiu Timóteo quanto ao perigo da
avareza:

"Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos
de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter
dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida
de sofrimentos.” 1 Timóteo 6.10
Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor
a ele, o que torna as pessoas suas escravas. Deus
requer exatamente o nosso dinheiro através dos
dízimos e ofertas para provar a natureza do nosso
amor para com Ele.
O dízimo é um ato de fé, de compromisso, de gratidão
e de reconhecimento a Deus pelo que Ele É e pelo que
fez e faz por nós. Ao oferecer o Dízimo, o cristão
expressa a sua convicção de pertença a Deus, tanto
de si mesmo como de tudo o que possui. Antes,
portanto, de ser partilha, o Dízimo é ação de graças.
O dízimo é um compromisso assumido com a
comunidade; é um direito e um dever que leva a uma

contribuição regular e estável através da qual o
Centro se mantém.
A oferta, por sua vez, é um gesto espontâneo, dado
quando possível e sem a necessidade de uma quantia
estável. Ambos – dízimo e oferta – se complementam
e são a base de sustentação de uma comunidade
organizada em sua caminhada espiritual.
Quando você vem ao CEANoM participar das
atividades, percebe que tudo que existe aqui é para o
seu próprio bem. Você encontra tudo que é necessário
para trabalhar na atividade ou participar de uma
celebração, ritual, curso, palestra. Você observa que
está tudo limpo; olha para o altar, velas acesas e
flores. Olha para cima, a luz está iluminando, o
sistema de som funcionando, e não percebe que
alguém está contribuindo para que isto aconteça.
Não podemos esquecer ainda, a compra de materiais
e utensílios, a conta de água, material para a
recepção, manutenção de consertos, aluguel, etc.
Para atender todas estas necessidades e outras aqui
não mencionadas, necessitamos do dízimo e da oferta
de todos.
Em hipótese alguma você pode fazer a sua
caminhada espiritual explorando o Centro onde atua
e se beneficia, pois com certeza não está evoluindo e

sim aumentando o seu carma, pois isto é sim
corrupção.
Lembrando que, no CEANoM, a mensalidade não é
estipulada em valor fixo. Quem não poder pagar,
informe a tesouraria ou a Direção Espiritual e ficará
isento; assim como também, caso seja necessário,
receberá ajuda com cestas básicas.

Me sinto constrangida, em ter que pedir para a
Tesouraria entrar em contato com os trabalhadores,
mendigando ajuda.
Na listagem temos 97 colaboradores, nem 20
assumem seus compromissos, e se não te
responsabilizas pela Casa que acolhe, e a Egrégora
que te projete, te cura, te guia neste plano; qual
compromisso tens com você mesmo? É de comer,
dormir, trabalhar e ...
É bom que entendam a Egrégora, que ali está no
espaço físico, não precisa de nós, somos nós que
precisamos Dela.
Eu necessito o comprometimento de cada um para
manter o espaço, não apenas para este mês, mas se
queres manter a existência do CEANoM, assuma tua
parte.

Três pessoas já me disseram, fecha.... descobri neste
período de pandemia, por não estar ocorrendo
nenhum evento, nem uma arrecadação, que a maior
parte dos trabalhadores estão relapsos. O tempo da
separação do joio e do trigo está chegando; escolha o
lado que quer ficar.
Necessito que cada um entre em contato com a
Tesouraria, não comigo. Quero deixar claro, não
comigo, com a Tesouraria, e se comprometa, ou não,
com as contribuições MENSAIS, para eu decidir o
que fazer. Caso necessário se faça, pagarei o aluguel,
mas você não terá mais o CEANoM. Fui clara?

Muitas atividade foram criadas, e as existentes estão
sendo feitas por áudios, e as assistenciais à distância

É bom que entendam que o comprometimento com o
CEANoM vai também em nos ajudar a divulgar:

Falar de nossas atividades e dizer que continuamos,
à distância:
ANoM

Reiki
Reiki para o complexo hospitalar.
ANoM são Francisco de Assis ( animais de pequeno
porte)
Lives
Meditações
Músicas / pontos / Hinos

Fontes de arrecadação:
#a vaquinha
https://abacashi.com/p/musicas-do-ceanom
#Depósitos bancários
Dados bancários :
Os depósitos poderão ser efetuados no Banco CAIXA
ECONôMICA FEDERAL, conforme dados abaixo, se
possível por favor, enviar COMPROVANTE POR EMAIL para tesourariaceanom@gmail.com

CEANoM – Centro Espiritualista Arquitetos do Novo
Mundo.
Agência 0433
Conta 27847-1
CNPJ 17.100.940/0001-55

# - Rifas com 5 prêmios cada link, úteis
e de valor.

Verifique

nos sites

os

prêmios.
https://rifa.link/jjz
https://rifa.link/jk1

Espero contar com a compreensão, e a ajuda de cada
um,

pois

ela

é

de

extrema

necessidade

para

mantermos o CEANoM.
Qual a diferença entre sermos ou fazermos de conta
que???
És CEANoM...

Mesmo que seja pouco o que possas contribuir para
o CEANoM será muito:
Fica Sempre
Alberto Costa
Fica sempre, um pouco de perfume
nas mãos que oferecem rosas
nas mãos que sabem ser generosas
Dar do pouco que se tem
ao que tem menos ainda
enriquece o doador,
faz sua alma ainda mais linda
Dar ao próximo alegria,
parece coisa tão singela
aos olhos de Deus, porém,

é das artes a mais bela.

Por gentileza, compartilhe!

Convidamos você a conhecer o CEANoM através de:
Site: www.centroespiritualistaanom.com.br
Instagram: avisoceanom19
Facebook: www.facebook.com/ceanomoficial/
E-mail: contatoceanom@gmail.com
Nosso endereço físico: Protásio Alves, 136 – Bairro
Niterói – Canoas – RS.
Que Deus abençoe a todos os seres, de todos os
mundos.
Muito agradecida !

Maria Salete Accordi
Dirigente Espiritual

