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NA SENDA EVOLUTIVA 
 

Quantos milênios gastou a Natureza Divina 

para realizar a formação da máquina física em que 

a mente humana  se exprime na Terra? 

O corpo é para o homem santuário real de 

manifestação,   obra-prima do trabalho seletivo de 

todos os reinos em que a vida planetária se 

subdivide. 

Quanto tempo despenderá, desse modo, a 

Sabedoria Celeste na estruturação do organismo da alma?  

Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência 

e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. 

A evolução é fruto do tempo infinito. 

In: “Roteiro” – F. C. Xavier / Emmanuel 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 - Como se pode resumir a questão do 

livre-arbítrio?  

R - O homem não é fatalmente 

conduzido ao mal; os atos que pratica 
não “estavam escritos”; os crimes que 

comete não são o resultado de um 
decreto do destino Ele pode como prova e 

expiação, escolher uma existência cm que 

se sentirá arrastado para o crime, seja 
pelo meio em que estiver situado, seja 

pelas circunstâncias supervenientes. Mas 
será sempre livre de agir como quiser.  

2 - De que maneira o livre-arbítrio atua 

sobre o corpo e o Espírito? 

R - O  livre-arbítrio existe, no estado de 

Espírito, com a escolha da existência e 

das provas; e, no estado corpóreo, com a 
faculdade de ceder ou resistir aos 

arrastamentos a que voluntariamente 
estamos submetidos.  

3 - O Espírito desligado da matéria, no 

estado errante, faz a escolha de suas 
futuras existências corpóreas? 

R - Sim, segundo o grau de perfeição 

que tenha atingido. E nisso consiste 

sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa 

liberdade não é anulada pela encarnação. 

Se ele cede à influência da matéria, é 
então que sucumbe nas provas por ele 

mesmo escolhidas.  

4 - Como combater as más tendências? 

R - Cabe à educação combater as más 

tendências, e ela o fará de maneira 

eficiente quando se basear no estudo 

aprofundado da natureza moral do 
homem. Pelo conhecimento das leis que 

regem essa natureza moral, chegar-se-á 
a modificá-la, como se modificam a 

inteligência pela instrução, e as condições 
físicas pela higiene. E é para o ajudar a 

superá-las que pode invocar a assistência 
de Deus e dos bons Espíritos. 

5 - O que dizer do homem que procura 

desculpas no seu organismo para as suas 

faltas? 

R - O homem não poderia procurar 

desculpas no seu organismo para as suas 
faltas sem com isso abdicar da razão e da 

própria condição humana, para se 
assemelhar aos animais. Se assim é para 

o mal, assim mesmo devia ser para o 

bem. Sem o livre-arbítrio, o homem não 
tem culpa do mal, nem mérito no bem. 

   ESTUDANDO KARDEC   
O Livro dos Espíritos – Livro Terceiro – Capítulo X 

Lei de Liberdade – Resumo Teórico do Móvel das ações Humanas 
 



RECESSO 
De 02 a 05 de março não haverá 

expediente ao público. 
É recomendado manter a Postura Espírita e a 

realização do Culto Cristão do Evangelho no Lar 

“Vigiai e Orai” 
 

CRONOGRAMA DE CURSOS 

ESDE – (Tomo I) Estudo 

Sistematizado da 

Doutrina Espírita 

 

ESDE – (Tomo II) Estudo 

Sistematizado da 
Doutrina Espírita 

 

Início : 05/02 
(Terça-feira)  às 20h 

 
O Evangelho Segundo o 
Espiritismo   

e 

O Livro Dos Espíritos  

(CURSO LIVRE) 

Turma da noite 

Início : 17/01         

(Quinta-feira) às 20h 
 

Turma da tarde   
Início:  18/01 

(Sexta-feira) às 15h 

 
REFORMA ÍNTIMA 

Início:   07/02  

(Quinta-feira) às 20h 

Estudo, alegria, amizade

Início: 09/02 

(Sábado) 

das 10h às 11h30 
 

Jovem, participe !         
 

Início: 09/02                      

(Sábado) 

CRONOGRAMA DE CURSOS 
ESDE – (Tomo  I ) 

Estudo Sistematizado 

da Doutrina Espírita 

35 vagas 

Inscrições a partir de 

01/02 na secretaria 

Início:Data a ser definida 
(Terça-feira)  às 20h 

  

ESDE – (Tomo  II )  
Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita 

 

Início: 05/02 

(Terça-feira)  às 20h 

 
O Evangelho 

Segundo o Espiritismo 

e 

O Livro Dos Espíritos 

(CURSO LIVRE) 

Turma da noite 

Início : 17/01         
(Quinta-feira) às 20h 

 

Turma da tarde   

Início:  18/01 
(Sexta-feira) às 15h 

 
REFORMA ÍNTIMA 

Início:   07/02  

(Quinta-feira) às 20h 

Estudo, alegria, amizade  

Início: 09/02 (Sábado) 

das 10h às 11h30 
 

Jovem, participe !          

 

Evangelização Infantil 

 

Início: 09/02 (Sábado) 

das 10h às 11h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

1 Viviane Salgueirinho Os Obreiros 

do Senhor 2 Vinícius de Queiróz Pereira 

5 Silvia Helena Vicente 
 

 

Advento do 

Espírito da 
Verdade 

6 Roseana Armênio Caichjian 

8 Carmen Silvia Perez Vasques 

9 Cristina Fosalusa 

12 José de Abreu (Zezinho)  

Chico e Você 13 José de Abreu (Zezinho) 

15 José de Abreu (Zezinho) 

16 José de Abreu (Zezinho) 

19 Eliana Barrozo Prugner  
A Lei do 

Progresso 
20 José Antônio Evangelista 

22 Mirian dos Santos Almeida 

23 Márcio Pires 

26 Gisleide Ap. Nascimento Os Falsos 
Profetas 27 Dra. Tereza Cristina Or 

 

 

 
 

Companheiros Espíritas Unidos 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 

CNPJ: 57.735.136/0001-67 

R. Comendador Alfaia Rodrigues, 67  

Embaré  -  Santos/SP 

CEP 11025-151 

Fone: 013-3326-0746 

                           
 

Filiações 

FEB – Federação Espírita Brasileira 

   FEESP – Federação Espírita do Estado de 

São Paulo  

USE – União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo 

USE – União das Sociedades Espíritas – 

Intermunicipal de Santos – SP 

    

Site  

www.centroceu.com.br 
E-mail 

ceucompespiritasunidos@yahoo.com  
Facebook 

C.E.U. Companheiros Espíritas  

 

 

Reuniões Públicas 
 

Terças e Quartas-feiras: 15h30min 
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno 

 

 

Sextas-feiras: 20h30min 
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno 

 

 

Sábados: 18h 

Palestra, Passe e Diálogo Fraterno 
 

Procure chegar pelo menos 
15 minutos antes do início. 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

  
Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 

 
Estudo da Doutrina Espírita   

Cursos Diversos  
 

 Biblioteca do C.E.U. 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 

 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
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A mente é o espelho da vida em toda parte... 

Ergue-se na Terra para Deus, sob a égide do Cristo, à 

feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre 

obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário, 

para a magnificência da luz. 

Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto, nas 

almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a 

inteligência, e revela-se nos Espíritos Aperfeiçoados por 

brilhante precioso a retratar a Glória Divina. 

Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que 

nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos 

impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa 

consciência desperta, na faixa evolutiva em que o 

conhecimento adquirido nos permite operar. 

Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o 

coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas 

ondulações, gerando a força do pensamento que tudo 

move, criando e transformando, destruindo e refazendo 

para acrisolar e sublimar.  

Em todos os domínios do Universo vibra, pois, a influência 

recíproca. 

Tudo se desloca e renova sob os princípios de 

interdependência e repercussão. 

O reflexo esboça a emotividade. 

A emotividade plasma a ideia. 

A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as 

ações. 

Em semelhantes manifestações alongam-se os fios 

geradores das causas de que nascem as circunstâncias, 

válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da 

existência. 

Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da 

própria mente, muito além do círculo de trabalho em que 

estagia; contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns 

dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de 

assimilação. 

Ninguém permanece fora do movimento de permuta 

incessante. 

Respiramos no mundo das imagens que projetamos e 

recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos 

elementos que provisoriamente nos escravizam e, através 

delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que 

nos induzem à purificação e ao progresso. 

O reflexo mental mora no alicerce da vida. 

Refletem-se as criaturas, reciprocamente, na Criação que 

reflete os objetivos do Criador 

 

 

“O  

reflexo 

 mental  

mora 

 no 

 alicerce 

da 

vida.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In:"Pensamento e 
Vida" - FCXavier - 
Emmanuel 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

 
PÁGINA AOS PAIS 

Por maiores sejam os compromissos 

que te prendam a obrigações dilatadas, 
na esfera dos negócios ou na vida social, 

consagrarás à família as atenções 
necessárias.  

Lembrar-te-ás de que o lar é tão 
somente o refúgio que o arquiteto te 

planeou, baseando estudos e cálculos nos 
recursos do solo.  

Encontrarás nele o templo de 
corações em que as Leis de Deus te 

situam transitoriamente o Espírito, a fim 
de que aprendas as ciências da alma no 

intervalo doméstico.  
“Honrarás teu pai e tua mãe...” 

proclama a Escritura e daí se subentende 

que precisamos também dignificar nossos 
filhos.  

Ainda mesmo se eles, depois de 
adultos, não nos puderem compreender, 

nada impede venhamos a entendê-los e 
auxiliá-los, tanto quanto nos seja 

possível, sem que por isso necessitemos 
coartar os planos superiores de serviço 

que nos alimentou o coração.  
Reconhecendo o débito irresgatável 

para com teus pais, os benfeitores que te 
entreteceram no mundo a felicidade do 

berço, darás aos teus filhos, com a luz do 
exemplo no dever cumprido, a devida 

oportunidade para a troca de impressões 

e de experiências. 
Se ainda não consegues ofertar-lhes 

o culto do Evangelho em casa, 
asserenando-lhes as perguntas e 

ansiedades, com os ensinamentos do 

Cristo, não te esqueças do encontro 
sistemático em família, pelo menos 

semanalmente, a fim de atender-lhes as 
necessidades da alma.  

Detém-te a registrar-lhes as 
indagações infanto-juvenis, louva-lhes os 

projetos edificantes e estimula-lhes o 
ânimo à prática do bem.  

Não abandones teus filhos à onda 
perigosa das paixões insofreadas, sob o 

pretexto de garantir-lhes personalidade e 
emancipação. 

Ajuda-os e habilita-os 
espiritualmente para a vida de hoje e de 

amanhã.  

Sobretudo, não adies o momento de 
falar-lhes e ouvi-los, pois a hora da 

tormenta de provações na viagem da 
Terra, se abate, mais dia menos dia, 

sobre a fonte de cada um, por teste de 
resistência moral, na obra de melhoria, 

resgate e aprimoramento que nos 
achamos empenhados.  

Persevera no aviso e na instrução, no 
carinho e na advertência, enquanto o 

ensejo te favorece, porquanto muito 
dificilmente conseguimos escutar-nos uns 

aos outros por ocasião de tumulto ou 
tempestade, e ainda porque ensinar 

equilíbrio, quando o desequilíbrio já se 

instalou, significa, na maioria das vezes, 
trabalho fora de tempo ou auxílio tarde 

demais. 

In: “Família” – Francisco C. Xavier/ Espíritos diversos - Emmanuel 

 
O autor José da Conceição de Abreu (Zezinho) estará presente no C.E.U. para os autógrafos . 

Dias 12 e 13 de fevereiro às 15h 

Dia 15 de fevereiro às 20h 

Dia 16 às 18h 
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