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Prece para Hoje!
Senhor!...Enquanto o tempo se renova
nos vastos horizontes deste dia,
aspiro a ser, onde me colocares,
a lembrança da paz e da alegria.
Ante a explosão de amor com que envolves o mundo,
deixa que eu seja um raio de esperança
a todo coração desalentado
que procura encontrar-te e ainda não te alcança.
Que eu tenha os próprios braços no socorro
à penúria de todos os matizes.
Entretanto, Senhor, faze de mim também a palavra de fé
levantando na estrada os tristes e infelizes.
Converte-me a visão em caridade,
dá-me o dom de servir sem perguntar a quem,
conserva-me na escola do dever,
faze de minhas mãos, artífices do bem.
Ampara-me, Senhor, para que me transforme,
na seara da vida e, seja com quem for,
num singelo canteiro de trabalho
a bendizer-te a luz e a florir-se de amor!...

In: “Mãos Marcadas” – Francisco C. Xavier/ Espíritos Diversos - Maria Dolores

ESTUDANDO KARDEC

O Evangelho Segundo o Espiritismo
Capítulo VI – O Cristo Consolador
1 – Onde encontrar consolação para todos os

sofrimentos?
R – Misérias, decepções, dores físicas, perdas
de seres queridos, encontram sua consolação
na fé no futuro, e na confiança na justiça de
Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens.
2 – Qual a condição imposta por Jesus, para
a sua assistência e para a felicidade que
promete aos aflitos?
R – Essa condição é a da própria lei que ele
ensina: seu jugo é a observação dessa lei.
Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, pois
que impõe como dever o amor e a caridade.
3 – Quem é o consolador prometido por
Jesus?
R – É o Espírito da Verdade, que o Pai
enviaria para ensinar todas as coisas, e para
fazer lembrar o que o Cristo disse. Viria mais
tarde, pois naquela época o mundo não
estava
suficientemente
maduro
para
compreendê-lo. E o Espiritismo vem, no
tempo assinalado, cumprir a promessa do
Cristo: o Espírito da Verdade preside ao seu

estabelecimento. Ele chama os homens à
observância da lei; ensina todas as coisas,
fazendo compreender o que o Cristo só disse
em parábolas.
4 – Disse o Cristo: “Bem-aventurados os
aflitos, porque eles serão consolados”. Mas
como se pode ser feliz por sofrer, se não se
sabe por que se sofre?
R – O Espiritismo revela que a causa está nas
existências anteriores e na própria destinação
da Terra, onde o homem expia o seu
passado.
Revela
também
o
objetivo,
mostrando que os sofrimentos são como
crises salutares que levam à cura e são a
purificação que assegura a felicidade nas
existências futuras.
5 – De que modo o Espiritismo realiza o que
Jesus disse do consolador prometido?
R – Por meio do conhecimento das coisas,
que faz o homem saber de onde vem, para
onde vai e por que está na Terra, lembrança
dos verdadeiros princípios da lei de Deus, e
consolação pela fé e pela esperança.
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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.

ou

TEMA
Ação e
Reação
A
Necessidade
da
Encarnação
Jesus, Guia
e Modelo da
Humanidade

A Virtude
A Indulgência

CURSO LIVRE
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”
e “O Livro dos Espíritos”
Às quintas-feiras das 20h às 21h30
Às sextas-feiras das 15h às 16h30

“Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível
que desejaríamos que nos fosse feito.” (LE 886)

DOAÇÃO
Não importa o valor, e sim a atitude.
Não deve haver qualquer outro motivo por trás da
doação, que não seja a gratidão pelas bênçãos
recebidas na vida.
O C.E.U. agradece sua colaboração



A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

LENÇÓIS COBERTORES OU MANTAS PARA BEBÊS
(novos ou até mesmo usados - desde que em bom estado)

Evangelização Infantil
Sábados - das 10h às 11h30min

para compor os enxovais dos
recém-nascidos de mãezinhas carentes

Entregas na secretaria

Estudo da Doutrina Espírita

Cursos Diversos
Biblioteca do C.E.U.

Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!


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

O segundo sábado é dia de . . .

Abril, um mês marcante para os espíritas, merece estudo e reflexão

UM POUCO DE HISTÓRIA
Allan Kardec
Hippolyte-Léon Denizard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade
de Lyon, França; e chegou a ser célebre
com o pseudônimo de Allan Kardec. Em
Lyon fez os seus primeiros estudos, seguindo depois para Yverdun, na Suíça, a
fim de estudar no Instituto do célebre
professor Johann Heinrich Pestalozzi, que
era a escola modelo da Europa. Concluídos os seus estudos em Yverdun, regressou a Paris, onde se tornou conceituado
Mestre não só em letras como em ciências. Conhecia algumas línguas como o
italiano, alemão, etc.
Encontrando-se no mundo literário
de Paris com a professora Amélie-Gabrielle Boudet, contrai com ela matrimônio.
Rivail publica numerosos livros didáticos.
Entre as obras publicadas, destacam-se:
“Curso Teórico e Prático de Aritmética”,
“Gramática Francesa Clássica”, além de
programas de cursos ordinários de Física,
Química, Astronomia e Fisiologia. Ao
término desta longa atividade e experiência pedagógica, o professor Hippolyte

estava preparado para
outra
tarefa,
a
codificação
do
Espiritismo. Começa
então a missão de
Allan Kardec quando em 1854 ouviu falar
pela primeira vez das mesas girantes,
através do amigo senhor Fortier, que o
convida para assistir a uma reunião de
mesas falantes. Pensando em descobrir
novos
fenômenos
ligados
ao
magnetismo, pelo qual se interessava,
aceita o convite.
Depois de algumas sessões, começou a questionar-se para achar uma resposta lógica que pudesse explicar o fato
de objetos inertes emitirem mensagens
inteligentes. Rivail perguntava-se: como
pode uma mesa pensar sem ter cérebro
e sentir sem ter nervos? Mais tarde chegaria à conclusão de que não era a mesa
quem respondia, e sim, as almas dos
homens que já tinham vivido na Terra e
que agora se valiam delas para se comunicarem.

A Missão
O Codificador intrigava-se dia após
dia. Em 30 de abril de 1856, uma mensagem foi destinada especificamente
para ele. Um Espírito chamado Verdade
revelou-lhe a missão a desenvolver.
Daria vida a uma nova doutrina, que
viria para dar luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Kardec afirmou que não se considerava um homem digno para uma tarefa de tal
magnitude, não obstante, faria todo o
possível por desempenhar as obrigações
que
lhe
tinham
sido
encomendadas.
No que tange ao método, Kardec
adota o intuitivo-racionalista Pestallozziano: teoria, teoria-prática e prática na
aprendizagem.
Em 18 de abril de 1857 publica “O

Livro dos Espíritos”, 501 perguntas realizadas através de diferentes médiuns
aos Espíritos superiores. Por sugestão
dos próprios Espíritos, assina com o
pseudônimo de Allan Kardec, nome que
tivera numa existência anterior quando
foi sacerdote druida. No ano 1858 edita
a “Revista Espírita”, em 1º de abril
funda a primeira Sociedade Espírita –
Société Parisienne des Études Spirites –
sucessivamente publica “O Livro dos
Médiuns”, “O Evangelho segundo o Espiritismo”, “O Céu e o Inferno” e “A Gênese”. Trabalhador infatigável, chamado por Camille Flammarion “o bom
senso encarnado”, Allan Kardec, desencarnou em 31 de março de 1869.
Cumprida estava a missão do expoente
máximo do Espiritismo: a coordenação
e codificação da Terceira Revelação.

In: “Doutrina Espírita para Principiantes” – 2ª Edição – CEI –
– Conselho Espírita Internacional – Organizador: Luís Hu Rivas
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Da Infância à Juventude
Aprendendo com Jesus
&
A Milenar Arte de Educar dos Povos Indígenas
Educar é dar sentido. É
dar sentido ao nosso estar no mundo.
Nossos corpos precisam desse sentido
para se realizar plenamente. Mas também
nossos corpos são vazios de imagens e
elas precisam fazer parte da nossa mente
para que possamos dar respostas ao que
se nos apresenta diuturnamente como
desafios da existência. É por isso que não
basta dar alimento apenas ao corpo, é
preciso também alimentar a alma, o
espírito. Sem comida o corpo enfraquece,
e sem sentido é a alma que se entrega ao
vazio da existência.
A educação tradicional entre os
povos indígenas se preocupa com esta
tríplice necessidade: do corpo, da mente e
do espírito. É uma preocupação que
entende o corpo como algo prenhe de
necessidades para poder se manter vivo.
Esta visão de educação é sustentada
pela ideia de que cada ser humano precisa
viver intensamente seu momento. A
criança indígena é, então, provocada para
ser radicalmente criança. Não se pergunta
nunca a ela o que pretende ser quando
crescer. Ela sabe que nada será se não
viver plenamente seu ser infantil. Nada
será por que já é. Não precisará esperar
crescer para ser alguém. Para ela é
apresentado o desafio de viver plenamente
seu ser infantil para que depois, quando
estiver vivendo outra fase da vida, não se
sinta vazia de infância. A ela são
oferecidas atividades educativas para que
aprenda enquanto brinca e brinque
enquanto aprende num processo contínuo
que irá fazê-la perceber que tudo faz parte
de uma grande teia que se une ao infinito.
Num mesmo movimento ela vai
sendo introduzida no universo espiritual.
Embalada pelas histórias contadas pelos
velhos da aldeia, a criança e o jovem
passam a perceber que em seu corpo
moram os sentidos da existência. Este
sentido é oferecido pela memória ancestral
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concentrada nos velhos contadores de
histórias. São eles que atualizam o
passado e o fazem se encontrar com o
presente, mostrando à comunidade a
presença do saber imemorial capaz de dar
sentido ao estar no mundo.
Cada um se sente responsável pelo
todo, pela unidade, pela continuidade
social. Educar é, portanto, envolver. É
revelar. É significar. É mostrar os sentidos
da existência. É estar presente. E não
acaba quando a pessoa se “forma”. Não
existe formatura. Quem vive o presente
está sempre em processo.
É por isso que a criança será sempre
criança. Plenamente criança. Essa é a
garantia de que o jovem será jovem no
seu momento. O homem adulto viverá sua
fase de vida sem saudades da infância,
pois ele a viveu plenamente. O mesmo
diga-se dos velhos. O que cada um traz
dentro de si é a alegria e as dores que
viveram em cada momento. Isso não se
apaga de dentro deles, mas é o que os
mantém ligados ao agora.
A educação tradicional indígena tem
dado certo. As pessoas se sentem
completas quando percebem que a
completude só é possível num contexto
social, coletivo. Cada fase por que passa
um indígena – desde a mais tenra idade –
alimenta um olhar para o todo, pois o
conhecimento que aprendem e vivem é um
saber holístico que não se desdobra em
mil especialidades, mas compreende o
humano como uma unidade integrada a
um Todo Maior e Único.
Xipat Oboré (Tudo de Bom!)
Daniel Munduruku – Escritor
indígena com 43 livros
publicados, graduado em
Filosofia, tem licenciatura em
História e Psicologia. Doutor
em Educação pela USP.

