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UM ENCONTRO PARA FALAR DE AMOR  
 

         Com o tema central – “Educação, Ética, Amor – Para 

onde caminha a Humanidade”, Santos sediará um dos 
mais importantes eventos espíritas. Trata-se do 16º 

Congresso Estadual de Espiritismo, sobre o qual comenta o 
secretário da USE – Intermunicipal de Santos, integrante da 
Comissão Organizadora, José de Abreu, o Zezinho que você 

já conhece do programa “Muitas Vidas” na TV Santa Cecília, e 
das palestras que faz aqui no C.E.U.: 

 

              “Hoje, contamos com trabalhadores 

comprometidos com a causa espírita e, 

dentro desse propósito, temos construído a 

união entre todos, o que nos dá segurança 

para receber o 16º Congresso Estadual de 

Espiritismo, em abril de 2015. 

          As comissões estão trabalhando com afinco e, quanto ao 

que nos compete fazer, tudo será feito da melhor maneira, 

visando coroar de êxito a realização desse Congresso. Estamos cuidando de todos os detalhes para 

que nossos irmãos, do outro lado da Serra do Mar, venham desfrutar desse belo encontro e conhecer 

tudo de bom que a Baixada tem. Será um belo encontro para falar de Amor. Sejam bem-vindos!” 
 
 

O C.E.U. – Companheiros Espíritas Unidos apoia esse evento. 
 

          As inscrições estão abertas até 15 de março e podem ser feitas na secretaria do C.E.U. ou, se 
preferirem, pela INTERNET acessando WWW.USESP.ORG : bastará “clicar” no cartaz do congresso, e a 
página se abrirá para a inscrição. Informe-se, participe! 

 

ESTUDANDO KARDEC 
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO – Capítulo VI – O Cristo Consolador 

Instruções dos Espíritos – Advento do Espírito da Verdade – Item 6 
 

 

 

 

 

 

* Espírito da Verdade *  

 Paris, 1861 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venho ensinar e consolar os pobres 

deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua 
resignação ao nível de suas provas; que 

chorem, porque a dor no Jardim das Oliveiras, 
mas que esperem, porque os anjos 

consoladores virão enxugar as suas lágrimas. 
Trabalhadores, traçai o vosso sulco. 

Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da 

véspera. O trabalho de vossas mãos fornece 
o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas 

almas não estão esquecidas: eu, o divino 
jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos 
pensamentos. Quando soar a hora do 

repouso, quando a trama escapar de vossas 
mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, 

sentireis surgir e germinar em vós a minha 
preciosa semente. Nada se perde no Reino de 
nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias 

formam um tesouro, que vos tornará ricos 

nas esferas superiores, onde a luz substitui 
as trevas, e onde o mais desnudo entre vós 

será talvez o mais resplandecente. 
Em verdade vos digo: os que carregam 

seus fardos e assistem os seus irmãos são os 

meus bem-amados. Instrui-vos na preciosa 
doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos 

ensina o objetivo sublime da prova humana. 
Como o vento varre a poeira, que o sopro 
dos Espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos 

do mundo, que são frequentemente os mais 
miseráveis, porque suas provas são mais 

perigosas que as vossas. Estou convosco, e 
meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva 
do amor, e preparai-vos, cativos da vida, 

para vos lançardes um dia, livres e alegres, 
no seio daquele que vos criou fracos para vos 

tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós 
mesmos a vossa dócil argila, para serdes os 

artífices da vossa imortalidade. 

http://www.usesp.org/
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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 

ceuespiritasunidos@gmail.com  
Facebook 

C.E.U. Companheiros Espíritas  

 

 

Reuniões Públicas 
 

Terças e Quartas-feiras: 15h30min 
Palestra, Passe e Triagem 

 

 

Sextas-feiras: 20h30min 
Palestra, Passe e Triagem 

 

 

Sábados: 18h  -  Palestra e Passe 
 

 

Procure chegar pelo menos 
15 minutos antes do início. 

 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

 

E E

Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 
 

 

Biblioteca do C.E.U. 
 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 

Serviço gratuito  
 

 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 
 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
 

 

O segundo sábado é dia de . . . 

  

As Formiguinhas do C.E.U. esperam por Você !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

PALESTRAS DO MÊS DE MARÇO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
3 Silvia Helena Vicente 

 

O Amor  
e suas 

Dimensões 

4 José de Abreu  (Zezinho) 

6 Nazareth Coelho 

7 Ana Maria Nogueira 

10 Miriam Eliseu Matos  

Assistência 

Espiritual e 

Espiritismo  

11 Rubens Tavares Lima 

13 Jonas Nocerino Prado 

14 Célia Patriani Justo 

17 Gerson da Silva Gonçalves  
Melhorar para 

Progredir 
18 José Antônio Evangelista 

20 Miriam dos Santos Almeida 

21 Davidson Lemella 

24 Maria Nazareth R. Correia  

Mediunidade 
na Bíblia 

25 Drª. Tereza Cristina Or 

27 Simone Quidicomo 

28 Márcio Pires 

31 Osvaldo de Oliveira Chico Xavier 
 

  

 
 

Companheiros Espíritas Unidos 
CNPJ: 57.735.136/0001-67  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

Nº 01/15 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA desta Instituição, nos termos do 

art. 17, alínea a e parágrafo único do seu Estatuto, 

CONVOCA os associados que estejam quites com a 

tesouraria, para que compareçam em sua sede social, Rua 

Comendador Alfaia Rodrigues nº 67, no dia 26 de março de 

2015 (quinta-feira) às 19h30min em primeira chamada, 

ou até às 20h em segunda chamada, para análise e 

aprovação da prestação de contas do exercício anterior 

(Demonstração da Receita e da Despesa),  bem como 

deliberar sobre assuntos gerais de interesse da Instituição. 

 Santos, 28 de fevereiro de 2015. 

                      SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES 
                           Presidente 

 

 

 
 

 

       Manifestamos aqui, nossa homenagem e 

gratidão  ao PROFESSOR ALÍPIO , que 
desencarnou  em 16 de fevereiro último. Passou 
por esta Casa ministrando sábias palestras por 

diversas vezes. A ele, nossas mais sinceras 
preces por bênçãos de luz e paz. 
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Um Livro Esquecido: 
A Gênese *, de Allan Kardec 

Orson Peter Carrara   

 

In: www.oconsolador.com.br/ano7/316/orson_carrara.html 
 
 

 
 
 

Tesouros imensos de conhecimentos 

estão presentes nas páginas luminosas do 
último das cinco obras básicas da Codificação 

Espírita organizada por Allan Kardec. Seja 

pelo extraordinário capítulo I – Caráter da 

Revelação Espírita, com considerações de 

grave importância para o entendimento da 
proposta do Espiritismo, seja pelos capítulos 

II – Deus, e III – O bem e o mal, ou pelos 

preciosos textos do subtítulo Os 

Milagres (capítulos XIII ao XV) e do subtítulo 

As Predições (capítulos XVI ao XVIII), a obra 
precisa ser mais estudada e divulgada. 

Embora os capítulos VI a XII possam 

requerer mais persistência do leitor, não 

podemos esquecer os capítulos IV – Papel da 

Ciência na Gênese e V – Antigos e modernos 

sistemas do mundo e nem dispensar a valiosa 

Introdução. 
Todavia, para motivar o leitor, 

transcrevo parcialmente o item 2 do capítulo 

XV – Os Milagres do Evangelho, onde estão os 

fenômenos ligados à vida de Jesus durante 
sua permanência no planeta, como as curas 

(com diversas descrições e comentários de 
Kardec), os sonhos, a estrela dos magos, 
dupla vista, o beijo de Judas, a pesca 

milagrosa, os casos de possessos e das 
ressurreições da filha de Jairo, do filho da 

viúva de Naim; o caminhar sobre as águas, a 
transfiguração, a tempestade acalmada, a 
multiplicação de pães, entre outras 

maravilhosas anotações. Submeto ao leitor a 
referida transcrição parcial, comentando 

sobre a superioridade da natureza de Jesus: 

“(...) não podemos deixar de reconhecê-lo 

um dos de ordem mais elevada, e colocado, por 

suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade 

terrestre. Pelos imensos resultados que 

produziu, a sua encarnação neste mundo 

forçosamente há de ter sido uma dessas missões 

que a Divindade somente a seus mensageiros 

diretos confia, para cumprimento de seus 

desígnios. (...) como Espírito puro, desprendido 

da matéria, havia de viver mais da vida 

espiritual, do que da vida corporal, de cujas 

fraquezas não era passível. (...) Sua alma, 

provavelmente, não se achava presa ao corpo, 

senão pelos laços estritamente indispensáveis. 

Constantemente desprendida, ela decerto lhe 

dava dupla vista, não só 

permanente, como de 

excepcional penetração e 

superior de muito à que de 

ordinário possuem os 

homens comuns. O mesmo 

havia de dar-se, nele, com 

relação a todos os 

fenômenos que dependem 

dos fluidos perispirituais 

ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe 

conferia imensa força magnética, secundada 

pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria 

como médium nas curas que operava? Poder-

se-á considerá-lo poderoso médium curador? 

Não, porquanto o médium é um intermediário, 

um instrumento de que se servem os Espíritos 

desencarnados e o Cristo não precisava de 

assistência, pois que era ele quem assistia os 

outros. Agia por si mesmo, em virtude de seu 

poder pessoal (...). Que Espírito, ao demais, 

ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos 

e encarregá-lo de os transmitir? Se algum 

influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe 

poderia vir. Segundo definição dada por um 

Espírito, ele era médium de Deus”. 
Não é extraordinário pensar no alcance 

da transcrição acima? Nesses tempos de 

desarmonia, de dificuldades atrozes que 
assolam o planeta, como não pensar no 
Modelo e Guia da Humanidade? Como não 

buscá-lo, segui-lo? 
Por isso busquemos também os 

capítulos XVI a XVIII de A Gênese, 
especialmente para nos embasarmos nas 
lições vivas do Evangelho, ali transcritas e 

comentadas pela lucidez de Kardec, 
culminando no último capítulo com a 

expressiva e confortadora página A geração 

nova, em texto estruturado na lógica, no bem 

e na patente presença de Jesus junto à 
humanidade, indicando a natural condução 

do amor que nos dirige a caminhada. 

Nestes 145 (**) anos de A Gênese, voltemos 

a estudá-la e divulgá-la, como ela bem 
merece, assim como as demais mais 
conhecidas. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

  (*)  A Gênese, de Allan Kardec, teve sua primeira publicação em Paris, em 06 de janeiro de 1868. 

(**)  Artigo publicado em 16 de Junho de 2013.   
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 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

 

A HISTÓRIA DO LIVRO 
 

 

O mundo vivia em grandes perturbações... 
As criaturas andavam empenhadas em 

conflitos constantes, assemelhando-se aos 
animais ferozes, quando em luta violenta. 

Os ensinamentos dos homens bons, 
prudentes e sábios eram rapidamente 
esquecidos, porque, depois da morte deles, 

ninguém mais lhes lembrava a palavra 
orientadora e conselheira. 

A Ciência começava com o esforço de 
algumas pessoas dedicadas à inteligência; 
entretanto, rapidamente desaparecia porque 

lhe faltava continuidade. Era impraticável o 
prosseguimento das pesquisas louváveis, sem 

a presença dos iniciadores. 
Por isso, o povo, como que sem luz, recaia 

sempre nos grandes erros, 
dominado pela ignorância e pela 
miséria. 

Foi então que o Senhor, 
compadecendo-se dos homens, 

lhes enviou um tesouro de 
inapreciável importância, com o 

qual se dirigissem para o verdadeiro progresso. 
Esse tesouro é o livro. Com ele, apareceu a 

escola, com a escola, a educação foi 
consolidada na Terra e, com a educação, o 

povo começou a livrar-se do mal, 
conscientemente. 

Muitos homens de cérebro transviado 

escrevem maus livros, inclinando a alma do 
mundo ao desespero e à ironia, ao desânimo e 

à crueldade, mas, as páginas dessa natureza 
são apressadamente esquecidas, porque o livro 
é realmente uma dádiva de Deus à 

Humanidade para que os grandes instrutores 
possam clarear o nosso caminho, conversando 

conosco, acima dos séculos e das civilizações. 
É pelo livro que recebemos o ensinamento 

e a orientação, o reajuste mental e a 
renovação interior. 

Dificilmente poderíamos conquistar a 

felicidade sem a boa leitura, O próprio Jesus, a 
fim de permanecer conosco, legou-nos o 

Evangelho de Amor, que é, sem dúvida, o 
Livro Divino em cujas lições podemos 

encontrar a libertação de todo o mal...  

 

In:"Pai Nosso"- Francisco C. Xavier / Meimei   
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 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

 

 

Resposta 
 

Mensagem secreta 
Março / 2015 

 

 

"É claro que meus filhos terão computadores, mas antes terão livros." 
Bill Gates 

 

 


