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Em um largo rio, de difícil travessia, havia um
barqueiro que atravessava as pessoas de um lado
para o outro.
Em uma das viagens, iam um advogado e
uma professora.
Como quem gosta de falar muito, o
advogado pergunta ao barqueiro:
— Companheiro, você entende de leis?
— Não! — respondeu o barqueiro.
E o advogado compadecido:
— É uma pena, você perdeu metade da vida.
A professora muito social, entra na conversa:
— Seu barqueiro, você sabe ler e escrever?
—Também não — respondeu o barqueiro.
— Que pena! — condói-se a mestra — Você
perdeu metade de sua vida!

Nisso chega uma onda bastante forte e vira
o barco.
O barqueiro preocupado, pergunta:
— Vocês sabem nadar?
— Não! Responderam eles rapidamente.
— É uma pena — conclui o barqueiro —
Então vocês perderam toda a vida.
***
Não há saber maior ou saber menor, há
saberes diferentes.
Cada um tem algo de diferente para ensinar.
Ninguém sabe de tudo.
Todos os dias temos algo novo para aprender.
***
Esta Casa promove diversos cursos sobre a
Doutrina Espírita; aproveite a oportunidade
para expandir seus conhecimentos.

ESTUDANDO KARDEC

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução
III – Notícias Históricas (Cont. da edição de fevereiro)
PEAGEIROS – Eram os cobradores inferiores,
encarregados de receber a peagem (pagamento)
para
entrada
nas
cidades.
Suas
funções
correspondiam mais ou menos à dos funcionários
aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre
mercadorias. Sofriam também a reprovação
aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão
que encontramos frequentemente nos Evangelhos
o nome de publicano ligado à designação de gente
de má vida. Essa qualificação não se referia aos
dissolutos e aos vagabundos; era uma expressão
de menosprezo, sinônima de gente de má
companhia, indignas de relações com gente de
bem.
FARISEUS – (Do hebraico: parasch, divisão,
separação). – A tradição constituía parte
importante da teologia judaica. Consistia na
reunião das interpretações sucessivas dadas aos
trechos
das
escrituras,
que
se
haviam
transformado em artigos de dogma. Isso era, entre
os doutores, motivo de discussões intermináveis,
na maioria das vezes sobre simples questões de
palavras ou de formas, à semelhança das disputas
teológicas e das sutilezas da escolástica medieval.
Daí surgiram diferentes seitas, que pretendiam
cada qual o monopólio da verdade, e como
acontece
quase
sempre,
detestando-se
cordialmente entre si.
Entre essas seitas, a mais influente era
a dos Fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor
judeu nascido na Babilônia, fundador de uma
célebre escola, onde se ensinava que a fé só era
dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos
anos 180 ou 200 antes de cristo. Os fariseus
foram
perseguidos
em
diversas
épocas,
notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo

pontífice e rei dos judeus, e sob o domínio de
Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não
obstante, como este último lhes restituiu as
honras e os bens, eles recuperaram o poder,
conservando-o até a ruína de Jerusalém, no ano
70 da era cristã, quando então o seu nome
desapareceu, em consequência da dispersão dos
Judeus.
Os fariseus desempenhavam papel
ativo nas controvérsias religiosas. Observadores
servis das práticas exteriores do culto e das
cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo,
inimigos
das inovações,
afetavam
grande
severidade de princípios. Mas, sob as aparências
de uma devoção meticulosa, escondiam costumes
dissolutos, muito orgulho, e sobretudo excessivo
desejo de dominação. A religião, para eles, era
mais um meio de subir do que objeto de uma fé
sincera.
Tinham
apenas
exterioridades
e
ostentação de virtudes, mas com isso exerciam
grande influência sobre o povo, passando para
este como santos personagens. Eis porque eram
muito poderosos em Jerusalém.
Criam, ou pelo menos professavam
crer na Providência, na imortalidade da alma, na
eternidade das penas e na ressurreição dos
mortos.(Cap. IV, N°4). Jesus, que acima de tudo
prezava a simplicidade e as qualidades de
coração, que preferia da lei o espírito que
vivifica à letra que mata, entregou-se, durante
toda a sua missão, a desmascarar essa hipocrisia,
e em consequência os transformou em seus
inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se
ligaram com os príncipes dos sacerdotes para
revoltar o povo contra ele e fazê-lo sacrificar.

(Continua na próxima edição)
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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

O Livre
Arbítrio e a
Fatalidade
A
Verdadeira
Caridade
Programação Especial com Mediunidade
e Obsessão
Gisleide Ap. Nascimento
Eliana Barroso Prugner
Perdão
Dárcio Destro
Reinaldo Marangoni
Rodolfo Calcabrini
Diferença
entre
Drª Tereza Cristina Or
Espiritismo e
Jaime Togores
Espiritualismo
Márcio Pires
O que é Espírito
Vinícius de Queiróz Pereira
Protetor e
Roseana Armênio Caichjian
Seu Papel em
Miriam dos Santos Almeida
Nossas Vidas
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/17
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prestação de contas da Diretoria
Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016

C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas

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 na sede da instituição, Rua Com.
Alfaia Rodrigues, 67 – Embaré – Santos/SP,, no dia 15 de março de 2017
(quarta-feira), às 19h em primeira chamada, ou até às 19h30 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.

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

Santos, 1º de março de 2017.
SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES
Presidente



Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


colaborar na composição de enxovais
para recém-nascidos de mães carentes

A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

*Tecidos macios (algodão ou flanela)
*Cobertores ou Mantas e Toalhas para bebês
(novos ou até mesmo usados — desde que em bom estado)
* Fralda descartável (RN)

E E
Evangelização Infantojuvenil
Sábados - das 10h às 11h30min

Entregas na secretaria

Biblioteca do C.E.U.

Desde já agradecemos

Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

No segundo sábado ...
DIA 11 de MARÇO



Não percam!!

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.

TEMA
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A causa da renovação para
o bem ou da perturbação
para o mal reside em cada
um de nós nas correntes de
ideias que assimilamos...."
Elaborando alguns apontamentos, em
torno da obsessão oculta, cabe-nos recordar
que sugestão, a rigor, é a “influência que a
ideia positiva do magnetizador desenvolve
sobre a mente passiva do hipnotizado, criando
nele estados alucinatórios, dos quais podem
partilhar todas as potências do seu cosmo
orgânico.”
Justo ponderar,
contudo,
que o fenômeno não é privativo
de escolas especializadas ou dos
grandes
magnetologistas
do
passado ou do presente.
Qual acontecia em recuadas
épocas, nos templos da iniciação
egípcia, a sugestão ainda hoje
se
reveste
de inconcebível
importância, em todos os planos
de nossa vida, mesmo porque
toda a vida, no fundo, é
processo mental em manifestação.
Desde a mais remota antiguidade, a
Goétia ou magia negra, filha da ignorância,
dela se vale para estabelecer entre os homens
o domínio dos seres que se bestializam nas
trevas.
E o culto à Suprema Divindade ou a
Religião, filha dos mais altos ideais da
Humanidade, da sugestão se aproveita para
garantir o serviço de sublimação das almas,
por intermédio da comunhão com as forças da
luz.
Como é fácil apreender, repetimos, o papel
da sugestão é de incalculável alcance em
todos os episódios de nossa marcha nas
províncias da evolução, particularmente nas
faixas da experiência terrestre, de vez que o
tempo da alma encarnada se divide em duas
fases distintas - a vigília e a hipnose, ou seja,
sensório desperto e sono físico.
Não desconhecemos que o homem,
examinado em seu aspecto puramente
fisiológico, pode ser definido como sendo uma
bateria complexa associando e desassociando
cargas
de
eletricidade,
porquanto
traz
consigo, em expressiva porção, ácidos e
álcalis, metais e ametais, em diversos valores
químicos, cujas trocas asseguram o metabolismo

eficiente dos recursos hormonais.
Indiscutivelmente, o regime alimentar e a
respiração, a temperatura e a ginástica são
fatores que podem provocar sensíveis
alterações na harmonia elétrica da criatura
humana, entretanto, a causa da renovação
para o bem ou da perturbação para o mal
reside em cada um de nós, de maneira mais
íntima,
nas
correntes de ideias
que
assimilamos.
Qual ocorre à matéria, que se transforma
incessantemente, ao impacto de raios
múltiplos, nos reinos inferiores da Natureza,
o Espírito se adensa na sombra ou se sutiliza
na luz, sob o império dos raios mentais que
elege para combustível de suas emoções
mais profundas.
Reportamo-nos
a
semelhantes
considerações
para
salientar
o
impositivo de nossa vigilância em
todos os estados passivos de nossa
alma, porque, através da meditação e
do sono, nos identificamos, muita vez
de modo imperceptível, com os
pensamentos que nos são sugeridos
pelas Inteligências desencarnadas ou
não, que se afinam conosco e, se não
nos guardamos na fortaleza das
obrigações
retamente
cumpridas,
caímos sem dificuldade nas malhas da
obsessão oculta, transformando-nos
em agentes da irresponsabilidade e da
cegueira de espírito, por despenhar-nos,
inconscientemente,
em
desequilíbrios
imanifestos, cujos resultados somente se
expressarão, mais tarde, pelos princípios de
causa e efeito, nos torturados labirintos da
patogenia
obscura,
em
nosso
campo
individual.
Lembremo-nos, assim, de que se o
obsidiado confesso é alguém armado pela
aflição e pelo sofrimento, para o combate às
forças da treva, a vítima da obsessão oculta,
quase sempre, é a loucura mascarada de
bom-senso, acarretando, por onde passe,
desastres e problemas morais para si e para
os outros.
É por esse motivo que, convidando-vos
ao nosso permanente programa de oração e
estudo nobre, de fraternidade e serviço
constante, a fim de que estejamos sob a
regência das Sugestões de Cima, encerramos
nossas breves anotações, rememorando as
inesquecíveis palavras do apóstolo Paulo, no
versículo 14 do capítulo 5, de sua carta aos
Efésios: ───

«Desperta, Ó tu que dormes, e
levantando-te dentre os mortos, o Cristo te
esclarecerá.»

3 In: "Vozes do Grande Além" – F. C. Xavier/ Dias da Cruz

Evangelho para a Infância e a Juventude

Era uma vez...
As
histórias
maravilhosas
começam
assim.
Não
importa
o
tamanho delas. Se começam por era
uma vez, são sempre maravilhosas.
Pois era uma vez um homem.
Um homem pobre que de precioso só
tinha um cálice. Nele, ele bebia a água do
riacho que passava próximo à sua casa.
Nele, bebia leite, quando o conseguia,
em troca de algum trabalho.
Era pobre, mas feliz.
Feliz com sua esposa, que o amava.
Feliz em sua pequena casa, que o sol
abraçava nos dias quentes, tornando-a
semelhante a um forno.
Feliz com a árvore nos fundos do
terreno, onde escapava da canícula.
Saía pelas manhãs em busca de algum
trabalho que lhe garantisse o alimento a ele e
à esposa, a cada dia.
Assim transcorria a vida, em calma e
felicidade.
Nas tardes mornas, quando retornava ao
lar, era sempre recebido com muita alegria.
Era um homem feliz. Trazia o coração
em paz, sem maiores voos de ambição.
Então, um dia...
Sempre há um dia em que as coisas
acontecem e mudam o rumo da História.
Pois, nesse dia, nem ele mesmo sabendo
o porquê, uma lágrima caiu de seus olhos,
dentro do cálice.
De imediato, o homem ouviu um
pequeno ruído, como de algo sólido, que
bateu no fundo do recipiente.
Olhou e recolheu entre os dedos uma
pérola.
Sua lágrima se transformara em uma
pérola.
Então, o homem pensou que poderia
ficar muito rico se chorasse bastante.
Como não tinha motivos para chorar, ele
começou a criá-los.
Precisava se tornar uma pessoa triste,
chorosa, para enriquecer.
Com o dinheiro da venda das pérolas
pensava comprar lindas roupas para sua
esposa,
uma
casa
mais
confortável,
propriedades, um carro.
E assim foi.

Ele começou a buscar motivos
para ficar triste e para chorar muito.
Conseguiu muitas riquezas. Ele
poderia tornar a ser feliz.
No entanto, desejava mais.
As pequenas coisas que antes
lhe ofertavam alegrias, agora, de
nada valiam.
Que lhe importava o raio de sol para se
aquecer no inverno?
Com dinheiro, ele mandou colocar
calefação interna em toda sua residência.
Por que aguardar os ventos generosos
para arrefecer o calor nos dias de verão?
Com dinheiro, ele pediu para ser
instalado ar condicionado em toda a sua casa.
E no carro, e no escritório que adquiriu para
gerir os negócios que o dinheiro gerara.
E a tristeza sempre precisava ser maior.
Do tamanho da ambição que o dominava.
Nunca era o bastante.
Os afagos da esposa, no final do dia e
nos amanheceres de luz, deixaram de ser
imprescindíveis.
Ele não podia perder tempo.
Precisava chorar.
Precisava descobrir fórmulas de ficar
mais triste e derramar mais lágrimas.
Finalmente, quando o homem se deu
conta, estava sem esposa, sem amigos.

Só...
Com seu dinheiro, toda sua imensa

fortuna.
Chorando agora, estava tão desolado,
que nem mais se importava em despejar o
dique das lágrimas no cálice.
A depressão tomara conta dele e nada
mais tinha significado.
A história parece um conto de fadas.
Mas nos leva a nos perguntarmos
quantas vezes desprezamos os tesouros que
temos, indo à cata de riquezas efêmeras.
Pensemos nisso...
E
não
desperdicemos
os
valores
verdadeiros de que dispomos.
Nem pensemos em trocá-los por posses
exageradas.
A tudo confiramos o devido valor, jamais
perdendo nossa alegria.
Haveres conquistados à troca de
infelicidade somente geram infelicidade.
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In: “ O Caçador de Pipas” – Khaled Hosseini

