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(Erma Bombeck)
Certa vez perguntaram a uma mãe qual
era seu filho preferido, aquele que ela
mais amava. E ela, deixando entrever
um sorriso, respondeu:
─ Nada é mais volúvel que um coração
de mãe. E, como mãe, lhe respondo: o
filho predileto, aquele a quem me dedico
de corpo e alma...
─ É o meu filho doente, até que sare.
─ O que partiu, até que volte.
─ O que está cansado, até
que descanse.
─ O que está com fome, até
que se alimente.
─ O que está com sede, até que beba.

─ O que estuda, até que aprenda.
─ O que está com frio, até que se
agasalhe.
─ O que não trabalha, até que se
empregue.
─ O que namora, até que se case.
─ O que casa, até que conviva.
─ O que é pai, até que os crie.
─ O que prometeu, até que cumpra.
─ O que deve, até que pague.
─ O que chora, até que cale.
E já com o semblante bem distante
daquele sorriso, completou:
─ O que já me deixou...
...até que o reencontre...

ESTUDANDO KARDEC

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap – XIV
Honrar a Vosso Pai e a Vossa Mãe – Laços de Família
1- O que significa honrar a vosso Pai e a
vossa Mãe?
R- Honrar a vosso Pai e a vossa Mãe é
consequência da Lei Geral da Caridade e
de amor ao próximo. Honrar, porém,
significa um dever a mais em relação aos
pais: o da Piedade Filial.
2- O que se entende por piedade filial?
R- Significa que ao amor o filho precisa
acrescentar o respeito, as atenções, a
submissão, a condescendência, o que
implica ainda a obrigação de cumprir,
para com os Pais, de uma maneira mais
rigorosa, tudo o que a caridade manda
para com o próximo. Qualquer violação a
esse mandamento é sempre punida por
Deus rigorosamente.
3- Quantas são as espécies de famílias?
R- As famílias são de duas espécies: as
famílias pelos laços espirituais e as
famílias pelos laços corporais.
4- Que são as famílias pelos laços
espirituais?

R- As famílias pelos laços espirituais são
duráveis e se fortalecem pela depuração
e se perpetuam no mundo dos Espíritos
através das diversas migrações da alma.
5- Que são as famílias pelos laços
corporais?
R- Essas famílias são frágeis como a
matéria, extinguem-se com o tempo e,
frequentemente,
se
dissolvem
moralmente, desde a vida atual.
6- Por que um Espírito reencarna em
uma família que sempre detestou?
R- Para se redimir de coisas feitas em
vidas passadas e aprender a amar e
perdoar àqueles com quem conviveu em
épocas anteriores.
7-O que acontece quando as famílias são
homogêneas e unidas?
R- Significa que nela reencarnam Espíritos
que têm semelhança de gostos, que
possuem identidade de progresso moral e
afeição, e se reúnem como já o fizeram no
Espaço, para se apoiarem mutuamente.
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Sílvia Helena Vicente
Eliana Barrozo Prugner
Miriam dos Santos Almeida
Vinícius de Queiróz Pereira
Fátima Soeiro
José de Abreu (Zezinho)
Jaime Togores
Célia Patriani Justo
Andréa Amaral Quintela
José António Evangelista
Nilton Jr.
Reinaldo Marangoni
Gerson da Silva Gonçalves
Roseana Armênio Caichjian
Carmem Sílvia Perez Vasques
Márcio Pires
Cristhiane Matos
Drª. Tereza Cristina Or

Conhecereis a
Verdade, e a
Verdade Vos
Libertará
A Lei do Amor

Causas
Anteriores
das Aflições
Na Luz da
Compaixão
A Cólera

www.centroceu.com.br
E-mail
ceucompespiritasunidos@yahoo.com
Facebook

O Evangelho Segundo o Espiritismo
e
O Livro dos Espíritos

C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas

Você pode estudar :

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

Às quintas-feiras das 20h às 21h30
ou
Às sextas-feiras das 15h às 16h30



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


“Não é o quanto fazemos, mas quanto amor
colocamos naquilo que fazemos. Não é o quanto
damos, mas quanto amor colocamos em dar.”

Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

Madre Teresa de Calcutá



Programa de distribuição de
CESTAS BÁSICAS
Procure a secretaria e saiba como contribuir

A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

O C.E.U. agradece sua colaboração

E E
Evangelização Infantojuvenil

É tempo de presentear a mamãe !!

Sábados - das 10h às 11h30min

Na segunda semana de maio,
em todos os dias de expediente ao público,
você encontrará grande variedade de
belos mimos para sua mãe. Aproveite!!

Biblioteca do C.E.U.
Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito


E no segundo sábado ...

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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Progredir Sempre - lei divina
Ensina-nos a doutrina
que todo Espírito traz em si
mesmo a capacidade de crescimento
intelecto-moral, mas o que frequentemente
lhe falta é a verdadeira vontade de
empreender os esforços necessários para
galgar mais rapidamente os patamares
evolutivos, o que na maioria das vezes não
é fácil e requer persistência e esforço
continuado. Todavia, sabemos ainda que,
uma vez feita a conquista espiritual, ela
jamais se perde – pode eventualmente ficar
ofuscada em função de necessidades
corretivas; no entanto, todos nós
avançaremos apesar de nós...
Outro ensinamento precioso para nós é
o de que Deus não criou nenhum Espírito
destinado ao mal – criou-o simples e
ignorante, apto para o bem ou para o mal e
possuidor de livre-arbítrio, ferramenta
fundamental para sua evolução; é essa
ferramenta que lhe permitirá realizar
escolhas que o situarão numa condição ou
noutra, ou seja, no caminho do bem ou do
mal – mas, como também nos esclarecem
os mais evoluídos, em nosso estágio, em
geral, é o excesso do mal que nos faz
compreender a necessidade do bem e das
reformas.
Assim, entendemos que aquele
companheiro de jornada terrena que ainda
se encontra enredado com o mal,
praticando desordens, atrocidades e crimes
de todo tipo, é simplesmente um irmão
ainda em condição espiritual precária do
ponto de vista moral, pois se temos que
passar pela fieira da ignorância, não
precisamos passar pela fieira do mal.
Durante a existência física, muitas vezes
nos encontramos em uma situação de
envolvimento tal que podemos estar
sujeitos ao arrastamento – mas
nos asseguram os mais
esclarecidos que o
arrastamento não é
irresistível, se a nossa
vontade de resistir for real
e efetiva.
Trazemos desde a criação o senso
moral e o sentimento de justiça; e são eles
de tal forma inatos que, nos dizem os
Espíritos, “nos revoltamos ao pensamento

de uma injustiça”, e ainda afirmam: “eis
porque encontrais frequentemente entre os
homens simples e primitivos noções mais
exatas de justiça do que entre pessoas de
muito saber”. Fazem os Amigos ainda uma
comparação extremamente clara e poética:
“Existem, portanto, no selvagem, como o
princípio do aroma no botão de uma flor que
ainda não desabrochou”.
O que se depreende desses
esclarecimentos é, em muitos casos, tendo
desenvolvido mais a parte intelectual e
material do que a espiritual, as nossas
escolhas são firmadas no interesse pessoal
mal compreendido e não permitem o
desabrochar sereno dessas aptidões inatas,
que nos evitariam muitas das dificuldades
que semeamos ao longo da nossa estrada
evolutiva.
Temos absoluta liberdade de
pensamento e de consciência, apesar de
geralmente querermos nos furtar a essa
realidade e tentar transmitir a ombros
alheios o peso de nossas escolhas ou de
nossa omissão; contudo, é justamente essa
liberdade que nos confere a
responsabilidade e a dignidade necessárias
ao progresso espiritual.
Sabemos que cada um de nós, Espírito,
não importando se encarnado ou
desencarnado, somos únicos, com o acervo
individual que cada um amealhou no
decorrer do tempo e, logicamente, com sua
experiência própria, além de seus próprios
compromissos e responsabilidades – disso
decorre o fato de que cada um está no grau
de elevação que lhe é possível. E que cabe a
cada um o trabalho, ainda que árduo e
cansativo e às vezes aparentemente
infrutífero, para a realização de uma
semeadura cada vez mais
consciente e lúcida sempre
alicerçada na fraternidade e na
solidariedade, até porque sabemos que
não estamos desamparados.
E aos que se adiantaram, ainda
que apenas um pouco, cabe
compreender o retardatário – seja de que
nível for e qualquer tenha sido seu equívoco
– e envidar todos os esforços possíveis para
auxiliá-lo a caminhar, a cada passo, com
mais entendimento das leis divinas.

In: Jornal “Correio Espírita” – Edição 71 – por Doris Madeira Gandres
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Evangelho para a Infância e a Juventude
É bom ter mãe quando se é criança, e
também é bom quando se é adulto. Quando
se é adolescente a gente pensa que viveria
melhor sem ela, mas é um erro de
avaliação. Mãe é bom em qualquer idade.
Sem ela, ficamos órfãos de tudo, já que o
mundo lá fora não é nem um pouco
maternal conosco.
O mundo não se importa se estamos
desagasalhados e passando fome. Não liga
se viramos a noite na rua, não dá
a mínima se estamos
acompanhados por maus
elementos. O mundo quer
defender o seu, não o nosso.
O mundo quer que a gente
torre nossa grana, que a gente
compre um apartamento que vai
nos deixar endividados, que a gente
ande na moda, que a gente troque de
carro, que a gente tenha boa aparência e
estoure o cartão de crédito.
Mãe também quer que a gente tenha
boa aparência, mas está mais preocupada
com o nosso banho, nossos dentes, nossos
ouvidos, com a nossa limpeza interna: não
quer que a gente se drogue, que a gente
fume, que a gente beba.
O mundo nos olha superficialmente.
Não detecta nossa tristeza, nosso queixo
que treme, nosso abatimento.

O mundo quer que sejamos lindos,
magros e vitoriosos para enfeitar a ele
próprio, como se fossemos objetos de
decoração do planeta.
O mundo não tira nossa febre, não
penteia nosso cabelo, não oferece um
pedaço de bolo feito em casa.
O mundo quer nosso voto, mas não
quer atender nossas necessidades. O
mundo, quando não concorda com a gente,
nos pune, nos rotula, nos exclui.
O mundo não tem doçura,
não tem paciência, não nos
escuta.
O mundo pergunta quantos
eletrodomésticos temos em casa e
qual é o nosso grau de instrução,
mas não sabe nada dos nossos medos
de infância, das nossas notas no colégio,
de como foi duro arranjar o primeiro
emprego.
Mãe é de outro mundo. É
emocionalmente incorreta: exclusivista,
parcial, metida, brigona, insistente,
dramática. Sofre no lugar da gente, se
preocupa com detalhes e tenta adivinhar
todas as nossas vontades, enquanto que o
mundo nos exige eficiência máxima,
seleciona os mais bem dotados e cobra caro
pelo seu tempo. Mãe é de graça.
Martha Medeiros

Caça-palavra

Localize no
quadro ao lado as
seguintes palavras :
Mãe
Mundo
Aparência
Exclusivista
Instrução
Doçura
Paciência
Dramática
Vitoriosos
Adolescente
Maternal
Preocupada
Eficiência
Máxima
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Evangelho para a Infância e a Juventude

Resposta
Caça-palavra
Maio /2018

