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CRISTO E NÓS
“E disse-lhe o Senhor em visão: ‘Ananias!’ . E ele respondeu: ‘Eis-me aqui, Senhor!”
(Atos, 9:10)

Os homens esperam por Jesus e Jesus
espera igualmente pelos homens.
Ninguém acredite que o mundo se redima
sem almas redimidas.
O Mestre, para estender a sublimidade do
seu
programa
salvador,
pede
braços
humanos que o realizem e intensifiquem.
Começou o apostolado, buscando o concurso
de Pedro e André, formando, em seguida,
uma assembleia de doze companheiros para
atacar o serviço da regeneração planetária.
E, desde o primeiro dia da Boa Nova,
convida, insiste e apela, junto das almas,
para que se convertam em instrumentos de
sua Divina Vontade, dando-nos a perceber
que a redenção procede do Alto, mas não se
concretizará entre as criaturas sem a
colaboração ativa dos corações de boavontade.
Ainda
mesmo
quando
surge,
pessoalmente, buscando alguém para a sua
lavoura de luz, qual aconteceu na conversão
de Paulo, o Mestre não dispensa a
cooperação dos servidores encarnados.

Depois de visitar o doutor de Tarso,
diretamente, procura Ananias, enviando-o a
socorrer o novo discípulo.
Por que razão Jesus se preocupou em
acompanhar o recém-convertido, assistindoo em pessoa? É que, se a Humanidade não
pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, o
Cristo não dispensa os homens na obra do
soerguimento e sublimação do mundo.
“Ide e pregai.”
“Eis que vos mando.”
“Resplandeça a vossa luz diante dos
homens.”
“A Seara é realmente grande, mas
poucos são os ceifeiros.”
Semelhantes afirmativas do Senhor
provam a importância por ele atribuída à
contribuição humana.
Amemos e trabalhemos, purificando e
servindo sempre.
Onde estiver um seguidor do Evangelho
aí se encontra um mensageiro do Amigo
Celestial para a obra incessante do bem.
Cristianismo significa Cristo e nós.
In: “Fonte Viva” – Francisco C. Xavier / Emmanuel .

ESTUDANDO KARDEC
O Livro dos Espíritos
Capítulo III – Lei do Trabalho I e II – Necessidade e Limite
1- A lei da Natureza impõe aos filhos a
obrigação de trabalhar para os pais?
R- Certamente, assim como os pais devem
trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez
do amor filial e do amor paterno um
sentimento natural, a fim de que, por essa
afeição recíproca, os membros de uma
mesma família sejam levados a se auxiliarem
mutuamente.
2- Sendo o repouso uma necessidade após o
trabalho, não é uma lei da natureza?
__ Sem dúvida, o repouso serve para reparar
as forças do corpo. É também necessário para
deixar um pouco mais de liberdade à
inteligência, que deve elevar-se acima da
matéria.
3- Qual é o limite do trabalho?
__ O limite das forças; não obstante, Deus dá

liberdade ao homem.
4- Que pensar dos que abusam da
autoridade para impor aos seus inferiores
um excesso de trabalho?
__ É uma das piores ações. Todo homem
que tem o poder de dirigir é responsável
pelo excesso de trabalho que impõe aos
seus inferiores, porque transgride a lei de
Deus.
5- O homem tem direito de repouso em sua
velhice?
__ Sim, pois não está obrigado a nada,
senão na proporção de suas forças.
6- Mas o que dizer do velho que precisa
trabalhar para viver e não pode?
__ O forte deve trabalhar para o fraco;
na falta da família, a sociedade deve
ampará-lo: é a lei da caridade.
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Miriam Eliseu Matos
Roseana Armênio Caichjian
Silvia Helena Vicente
José de Abreu (Zezinho)
Nazareth Coelho
Ana Maria Nogueira
Jonas Nocerino Prado
Rubens Tavares Lima
Dárcio Destro
Célia Patriani Justo
Miriam Eliseu Matos
José Antônio Evangelista
Rose Caichjian
Virgílio Tossolli
Osvaldo de Oliveira
Drª. Tereza Cristina Or
Simone Quidicomo
Reinaldo Marangoni

Eurípedes
Barsanulfo
As Mães

Frustração e
Consolo

Centro Espírita,
Escola de Almas

Leis Morais
e Leis
da Sociedade

Site

www.centroceu.com.br
E-mail

ceuespiritasunidos@gmail.com

“Em todos
os lugares,
um grande amor
pode socorrer o amor menor,
dilatando-lhe as fronteiras e
impelindo-o para o Alto, e,
em toda parte, a grande fé,
vitoriosa e sublime, pode auxiliar
a fé pequenina e vacilante,
arrebatando-a às
culminâncias da vida.”

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

In:”Libertação” – F.C.Xavier / André Luiz

Sábados - das 10h às 11h30min

Distribuição de

a famílias carentes
Participe você também!

Biblioteca do C.E.U.

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir

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

O segundo sábado é dia de . . .



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

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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Na Seara Mediúnica
“Todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus Espíritos. A que, porém,
eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é o que menos gente confessa a si mesma. O
orgulho tem posto a perder muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, sem ele, teriam
podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que presas de Espíritos mentirosos,
suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado
pelas mais amargas decepções.” (Livro dos Médiuns – 2ª parte, Capítulo 20 – Item 228)
Sim, gostarias de contribuir.
Almejas cooperar na seara dos médiuns e com satisfação
nomeias os dons de que eles são investidos.
Este vê as Entidades angélicas e deslumbra-se com a
percepção visual dilatada.
Esse ouve as mensagens transcendentes e renova-se
para as tarefas difíceis da existência.
Essoutro incorpora Instrutores lúcidos e transforma a
boca em instrumento sublime de orientação e consolo.
Aquele escreve em circunstâncias especiais, e as mãos se
convertem em raios de luz a esparzirem páginas sublimes.
Aqueloutro aplica recursos magnéticos e a saúde escorre
pelos seus dedos revigorando a todos.
Outro mais, inspirado pelas Altas-Potestades, injeta
alento novo nos corações, traçando roteiros abençoados para
o mundo.
Mais outro e outros tantos materializam, levitam,
desdobram-se, realizam intervenções cirúrgicas em pleno
transe, construindo a fé nos corações.
Assim pensas, assim crês.
Mas não são exatas as tuas conclusões.
Muitos beneficiários da mediunidade desertam da seara
do dever.
Mediunidade não é apenas campo experimental com
laboratório de fórmulas mágicas. É solo de serviço edificante
tendo por base de trabalho o sacrifício e a renúncia pessoal.
Médiuns prodígios sempre os houve na Humanidade.
Também passaram inúteis como aves de bela plumagem que o
tempo destruiu e desconsiderou.
In: “Espírito e Vida”
Com o Espiritismo, que fez renascer o Cristianismo puro,
Divaldo P. Franco / Joanna de Angelis
somos informados da mediunidade-serviço-santificante e com
essa bênção descobrimos a honra de ajudar.
Não te empolgues apenas com as notícias dos Mundos
Felizes. Há muita dor em volta de ti, e até atingires as Esferas
Sublimes há muito que fazer. Almas doentes em ambos os
planos enxameiam em volta da mediunidade.
Dedicando-te à seara mediúnica não esqueças de que
todos os começos são difíceis e de que a visão colorida e bela
somente surge em toda a sua grandeza aos olhos que se
acostumaram às paisagens aflitivas onde o sofrimento fez
morada...
Para que os Mentores Espirituais possam utilizar-te, mais firmemente, faz-se necessário
conhecer tua capacidade de serviço em favor dos semelhantes.
Antes de pretenderes ser instrumento dos desencarnados acostuma-te a ser portador da
luz clara da esperança onde estejas e com quem estejas, para que ela em se apagando no teu
archote não se faça “sombra na sombra”.
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Mediunidade não
é apenas campo

experimental com
laboratório de

fórmulas mágicas.
É solo de serviço
edificante tendo
por base de
trabalho o

sacrifício e a

renúncia pessoal.

Evangelho para a Infância e a Juventude

PARA SEMPRE
Carlos Drummond de Andrade

Por que Deus permite

Mãe, na sua graça,

que as mães vão-se embora?

é eternidade.

Mãe não tem limite,

Por que Deus se lembra

é tempo sem hora,

- mistério profundo -

luz que não apaga

de tirá-la um dia?

quando sopra o vento

Fosse eu Rei do Mundo,

e chuva desaba;

baixava uma lei:

veludo escondido

Mãe não morre nunca,

na pele enrugada,

mãe ficará sempre

água pura, ar puro,

junto de seu filho,

puro pensamento.

e ele, velho embora,

Morrer acontece com o que é breve

será pequenino

e passa sem deixar vestígio.

feito grão de milho.

.

Caça-palavra
Vamos buscar no quadro ao lado
as seguintes palavras:
Vestígio – Veludo – Eternidade
Filho – Limite – Mundo - Graça
Mãe – Milho – Lei – Sempre
Pequenino - Chuva – Mistério
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Evangelho para a Infância e a Juventude

RESPOSTA
CAÇA-PALAVRA
Maio / 2015

