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EDITORIAL                                               
 “É necessário que o mundo, depois de ti, seja algo melhor, porque tu viveste nele.”  

(Stanley) 
 

 Como filhos do Criador, cada um traz em si a força do trabalho, o discernimento da consciência e o 
poder da decisão; é, pois, responsabilidade do indivíduo, envidar esforços para fazer de seus dias algo que 
torne melhor o mundo que a Divina Providência lhe confiou. 

Assim, todas as manhãs, será preciso escolher um belo amanhecer, renascendo para todas as possibi-
lidades de ser feliz.   

 É nosso desejo que, em 2012, possamos todos cumprir o compromisso assumido enquanto cristãos, 
exercendo a caridade, e enviando ao mundo nossas melhores vibrações de paz, amor, perdão e gratidão.  

                                                                                                                             Um Feliz Ano Novo! 
                                                                                                                                  A Direção 

 

GANHE O DIA DE HOJE 
“Vós não sabeis o que sucederá amanhã.” (Tiago, 4:14) 

 
Torne o seu dia útil a você. 
Não desperdice o tempo com a “hora va-

zia”, nem o preencha com frivolidades. 
Todo dia é oportunidade de assumir com-

promissos novos. 
Rompa as amarras com o ontem negativo 

e renove-se para o amanhã abençoado. 
Use o seu dia, tornando-o importante para 

você. 
As grandes empresas devem começar nas 

pequenas realizações, porquanto quem não é 
capaz de servir não é digno de dirigir . 

Faça seu dia um marco decisivo na sua 
vida. 

Qualquer tarefa realize-a de maneira cor-
reta, fixando-a indelevelmente nas suas recor-
dações felizes. 

Enriqueça o seu dia com experiências va-
liosas. 

Um amigo novo, um adversário com quem 

você se reconcilie, uma atitude tolerante, uma 
aquisição intelectual, a reparação de um erro 
são conquistas inestimáveis que você não pode 
postergar. 

Poupe o dia de amanhã aos remorsos que 
nasçam no dia de hoje. 

Em face dos seus erros, reconheça a ne-
cessidade de reparar sob qualquer forma, 
quanto antes. 

O seu dia poderá ser-lhe um benfeitor ou 
um severo cobrador. 

Viva cada dia como se fosse o último dia 
da sua vida na Terra. 

Conclua o seu dia com a claridade da ora-
ção. 

Não esqueça, porém, de iniciá-lo com o 
sol da prece a iluminar-lhe a mente e a pacifi-
car-lhe o coração. 
 

In: Momentos de Decisão – Divaldo P. Franco / Marco Prisco 

 

Estudando Kardec 
                                 O LIVRO DOS ESPÍRITOS – Livro Terceiro – CAP X - Item V – LIVRE ARBÍTRIO 
          
     1. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? 
      — Pois que tem a liberdade de pensar, tem a de 
agir. Sem o livre-arbítrio o homem seria uma máqui-
na. 
     2. O homem goza do livre-arbítrio desde o nasci-
mento?                     
     — Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a 
vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a 
liberdade é quase nula; ela se desenvolve e muda de 
objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da 
criança em relação com as necessidades da sua idade, 
ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são 
necessárias. 
     3. As predisposições instintivas que o homem traz 
ao nascer não são um obstáculo ao exercício de seu 
livre-arbítrio? 
     — As predisposições instintivas são as do Espírito 
antes da sua encarnação; conforme for ele mais ou 

menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repre-
ensíveis, no que ele será secundado por Espíritos que 
simpatizem com essas disposições; mas não há arras-
tamento irresistível, quando se tem a vontade de re-
sistir. Lembrai-vos de que querer é poder.  
     4. A alteração das faculdades intelectuais pela em-
briaguez desculpa os atos repreensíveis? 
      — Não, pois o ébrio voluntariamente se priva da 
razão para satisfazer paixões brutais: em lugar de 
uma falta, comete duas. 
      5. Qual é, no homem em estado selvagem, a fa-
culdade dominante: o instinto ou o livre-arbítrio? 
      — O instinto, o que não o impede de agir com 
inteira liberdade em  certas coisas. Mas, como a crian-
ça, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e 
ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, 
tu, que és mais esclarecido que um selvagem, és tam-
bém mais responsável que ele pelo que fazes.  



“Como 

a publicidade 

não consegue 

vender 

felicidade, 

passa a 

ilusão de que 

felicidade 

é  o 

resultado da 

soma de 

prazeres” 
 

 

“Passeio Socrático” 

Frei Betto * 

Uma próspera cidade do interior de São Paulo tinha, 

em 1960, seis livrarias e uma academia 

de ginástica; hoje, tem sessenta 

academias de ginástica e três 

livrarias! Não tenho nada contra 

malhar o corpo, mas me preocupo 

com a desproporção em relação à 

malhação do espírito. Acho ótimo, 

vamos todos morrer esbeltos: 

“Como estava o defunto?”. “Olha, uma 

maravilha, não tinha uma celulite!” 

Mas como fica a questão da 

subjetividade? Da espiritualidade? Da 

ociosidade amorosa? Outrora, falava-

se em realidade: análise da realidade, 

inserir-se na realidade, conhecer a 

realidade. Hoje, a palavra é 

virtualidade. (...) Tudo é virtual, 

entramos na virtualidade de todos os 

valores, não há compromisso com o 

real! É muito grave esse processo de 

abstração da linguagem, de 

sentimentos: somos místicos virtuais, 

religiosos virtuais, cidadãos virtuais. 

Enquanto isso, a realidade vai por 

outro lado, pois somos também 

eticamente virtuais… 

A cultura começa onde a natureza 

termina. Cultura é o refinamento do 

espírito.  Televisão, no Brasil - com 

raras e honrosas exceções -, é um 

problema: a cada semana que passa, 

temos a sensação de que ficamos um pouco menos 

cultos. A palavra hoje é „entretenimento‟; domingo, 

então, é o dia nacional da imbecilidade coletiva. (...) 

Como a publicidade não consegue vender felicidade, 

passa a ilusão de que felicidade é  o resultado da 

soma de prazeres: “Se tomar este refrigerante, 

vestir este  tênis, usar esta camisa, comprar este 

carro, você chega lá!” O problema é  que, em geral, 

não se chega! Quem cede desenvolve de tal maneira 

o desejo, que acaba precisando de um analista. Ou 

de remédios. Quem resiste, aumenta a neurose. 

Os psicanalistas tentam descobrir o que fazer com o 

desejo dos seus pacientes. Colocá-los onde? Eu, que 

não sou da área, posso me dar o direito de 

apresentar uma sugestão.  Acho que só há uma 

saída: virar o desejo para dentro. Porque, para fora, 

ele não tem aonde ir! O grande desafio é virar o 

desejo para dentro, gostar de si mesmo, começar a 

ver o quanto é bom ser livre de todo esse 

condicionamento globocolonizador, neoliberal, 

consumista. Assim, pode-se viver melhor. 

Aliás, para uma boa saúde mental três 

requisitos são indispensáveis: amizades, 

autoestima, ausência de estresse. 

          Há uma lógica religiosa no 

consumismo pós-moderno. Se alguém vai à 

Europa e visita uma pequena cidade onde 

há uma catedral, deve procurar saber a 

história  daquela cidade – a catedral é o 

sinal de que ela tem história. Na idade 

média, as cidades adquiriam 

status construindo uma catedral; hoje, no 

Brasil, constrói-se um shopping-center. É 

curioso: a maioria dos shopping-

centers tem linhas arquitetônicas de 

catedrais estilizadas;  neles não se pode ir 

de qualquer maneira, é preciso vestir roupa 

de missa de domingos. E ali dentro sente-

se uma sensação paradisíaca: não 

há mendigos, crianças de rua, sujeira 

pelas calçadas...  Entra-se naqueles 

claustros ao som do gregoriano pós-

moderno, aquela musiquinha de esperar 

dentista. Observam-se os vários nichos, 

todas aquelas capelas com os veneráveis 

objetos de consumo, acolitados por belas 

sacerdotisas. Quem pode comprar a vista, 

sente-se no reino dos céus. Se deve passar 

cheque pré-datado, pagar a crédito, entrar 

no cheque especial, sente-se no purgatório. 

Mas se não pode comprar, certamente vai se sentir 

no inferno... Felizmente, terminam todos na 

eucaristia pós-moderna, irmanados na mesma 

mesa, com o mesmo suco e o mesmo hambúrguer 

de uma cadeia transnacional de sanduíches 

saturados de gordura… 

          Costumo advertir os balconistas que me 

cercam à porta das lojas:   

– Estou apenas fazendo um passeio socrático.  

Diante de seus olhares espantados, explico:   

– Sócrates, filósofo grego, que morreu 

no ano 399 antes de Cristo, também 

gostava de descansar a cabeça 

percorrendo o centro comercial de 

Atenas. Quando vendedores como vocês 

o assediavam, ele respondia: “Estou 

apenas observando quanta coisa existe de 

que não preciso para ser feliz.” 
 

* Frei Betto é escritor, autor de  
“Um homem chamado Jesus” entre outros livros. 2 
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Temas das palestras 
 1ª semana – Afabilidade e Doçura 
 2ª semana – Importância da Prece 
 3ª semana – Reforma Íntima 
 4ª semana – Pluralidade das Existências e dos Mundos 

"Ninguém pode chegar ao topo, armado apenas de talento. 

Deus dá o talento; o trabalho transforma o talento em gênio." 
                   Ana Pavlova 

 

CURSOS DE EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA 

  2012 
Informações e Inscrições na Secretaria 

O obreiro do Senhor 
 
Cada criatura mora espiritualmente na seara a 
que se afeiçoa. 
É assim que, se o justo arrecada prêmios da re-
tidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe 

os frutos do crime. 
O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde sur-
ja, é conhecido por traços essenciais. 
Não cogita do próprio interesse. 
Não exige cooperação para fazer o bem. 
Não cria problemas. 

Não suspeita mal. 
Não cobra tributos de gratidão. 
Não arma ciladas. 
Não converte o serviço em fardo insuportável nos 
ombros do companheiro. 
Não transforma a verdade em lâmina de fogo no 
peito dos semelhantes. 
Não reclama santidade nos outros, para ser útil. 
Não fiscaliza o vintém que dá. 
Não espia os erros do próximo. 
Não promove o exame das consciências alheias. 
Não se cansa de auxiliar. 
Não faz greve por notar-se desatendido. 

Não desconhece as suas fraquezas.  
Não cultiva espinheiros de intolerância. 
Não faz coleção de queixas. 
Não perde tempo em lutas desnecessárias. 

Não tem a boca untada com veneno. 
Não sente cóleras sagradas. 
Não ergue monumentos ao derrotismo. 
Não se impacienta. 
Não se exibe. 
Não acusa.  
Não critica. 
Não se ensoberbece.  
Entretanto, frequentemente aparece na  
Seara Divina quem condene os outros  
e iluda a si mesmo, supondo-se na posse  
de imaginária dominação. 
O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou  
desencarnado, em qualquer senda de educação  
e em qualquer campo religioso, segue à frente, 
ajudando e compreendendo, perdoando  
e servindo, para cumprir-lhe, em tudo,  
a sacrossanta Vontade.

In: Religião dos Espíritos –  Francisco Cândido Xavier / Emmanuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      

 

 Palestrantes do Mês de Janeiro   

Terça-feira Quarta-feira 

3 Odair da Cruz 4 José Antônio Evangelista 

10 Gerson 11 Rubens Tavares Lima 

17 Álfia Gama Dicola 18 Alberto Lourenço 

24 Roberto Silvino Gomes 25 José de Abreu 

31 Maria Alva Grijó   

Sexta-feira Sábado 

6 Rui Siani 7 Dárcio Destro 

13 Leni Gama 14 Andréa Amaral Quintela 

20 Márcia Goulart  21 Davidson Lemela 

27 Cavour Crispim Neto 28 Márcio Pires 

 

Reuniões Públicas 

Terças-feiras e Quartas-feiras: 

15h30min: Palestra, Passe e Triagem 

Sextas-feiras: 20h30min: 

Palestra, Passe e Triagem 

Sábado: 18h:  Palestra e Passe 
 

Procure chegar pelo menos 
15 minutos antes do início. 

 

A palestra faz parte do 
tratamento espiritual. 

 

 
CESTA BÁSICA 

Informe-se na Secretaria e saiba  

como contribuir!     
  

Seja sócio do C.E.U. 
☼ 

VISITE NOSSA BIBLIOTECA 
 
 NOSSO ENDEREÇO 
 

Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 67  
Embaré  -  Santos/SP 

Fone: 013-3326-0746 
 

Site Do C.E.U. 
www.centroceu.com.br 

E-mail:  
ceuespiritasunidos@gmail.com  

 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com


*LEGENDAS:  LE = Livro dos Espíritos; ESE = Evangelho Segundo o Espiritismo; LM = Livro dos 
Médiuns  -  de ALLAN KARDEC. Todas as referências estão disponíveis na Biblioteca.    
Respostas no mural do Recreluz após dia 20/01/12 E NO SITE: WWW.CENTROCEU.COM.BR/JORNAL 
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CRUZADÃO 
    

   DE     

 

        FÉRIAS 
 

*Consulte  

        nossa 

               biblioteca  

 

 
                                                            
1 – Diz-se da comunicação 

dos Espíritos que exclui a 

frivolidade e a grosseria, 

tendo uma finalidade útil –  

(LM – Cap X : 136); 

2 –  São condições essenciais 

para todas as comunicações 

espirituais sérias (LM – 2ª parte – 

Cap XXXI – item XXIII); 

3 – O intermediário com a ajuda 

do qual e sobre o qual o Espírito 

atua (LE – livro Primeiro  - Cap II ) 

4 – O sacrifício mais agradável a 

Deus (ESE – cap X: 7 e 8 ); 

5 – Denominação dada aos mundos de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes 

(ESE – Cap III: 17) 

6 – Um dos atributos da Divindade (LE – Livro Primeiro –Cap I ); 

7 [HORIZONTAL]– Comunicação dos Espíritos pela voz de um médium falante (LM – Cap XXXII ); 

7 [VERTICAL]– Virtude que mais nos aproxima dos anjos (ESE Cap XIII : 17); 

8 – Quarto livro da codificação Espírita, publicado pela 1ª vez em 1865; 

9 – Reunião familiar para estudo do evangelho; 

10 – A essência da perfeição, conforme mostra Jesus ao dizer: “Amai os vossos inimigos; fazei o bem 

aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam” (ESE – Cap XVII: 2); 

11 – Um atributo essencial do espírito (LE  - Livro Primeiro – Cap II : 24); 

12 – Assunto de que trata o Cap III  do Livro Primeiro de “O Livro dos Espíritos”; 

13 – Médiuns que não levam a sério sua faculdade, servindo-se dela apenas como 

divertimento ou para finalidades fúteis  ( LE – Livro Segundo – Cap  XVI : 126); 

14 – Precursores da Doutrina Cristã e do Espiritismo (ESE – Introdução) ; 

15 – Médiuns que se envaidecem com as comunicações recebidas. Acham que nada mais têm 

a aprender  (LE – Livro Segundo – Cap  XVI 126); 

16 –Para ser proveitosa, deve ser ativa (ESE – CAP XIX: 11);   

17 – Imposição de mãos, como Jesus, para transmissão de bons fluidos a outra pessoa; 

18 – Por  meio  dela, o homem chama para si o concurso dos bons Espíritos (ESE – Cap XXII – 11); 

19 – Pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica (LM – Cap XIV: 172). 


