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TRABALHO EM NÓS
Cada vez mais predominante na Terra a necessidade do trabalho com o entendimento da
importância de semelhante ingrediente na evolução.
A sabedoria da vida estabelece o serviço
profissional, seja na administração ou na subalternidade, quase que por látego [estímulo] indispensável à preservação da saúde e da harmonia
mental das criaturas; no entanto, existe a sublimação do trabalho, nas atividades do bem ao
próximo, nas quais o servidor comparece voluntariamente, sem qualquer ideia de remuneração;
altruísmo enfatizado no mundo pelas religiões ou
fora delas.
É, sobretudo, para esse tipo de Ação que a
Espiritualidade Maior Convida as criaturas da Terra, em Benefício delas mesmas.
Caridade, beneficência, filantropia ou assistência social, sob qualquer dessas legendas, os
companheiros domiciliados no Plano Físico encontram oportunidades valiosas para a aquisição de
valores da alma, com expressão definitiva e
substancial em qualquer sistema de vida.
Muitos amigos menosprezam o ensejo que

se lhes oferece, pronunciando recusas quais estas:
- “Quem sou eu para servir?”.
- “Sou um feixe de imperfeições...”.
- “Conheço o meu atraso moral”.
“Meus defeitos são meus impedimentos...”.
Entretanto, os convites dos Orientadores Espirituais – realmente orientadores – falam em serviço e não em santidade.
Eles sabem que somos ainda consciências
endividadas em evolução.
Temos conosco refulgências de estrelas e
sombras de abismo, tranquilidade e tumulto, fonte de amor e desertos de incompreensão e não
seria justo exigir perfeição nos seres em aperfeiçoamento...
Fugir do trabalho de auxílio aos outros, sob
esse ou aquele pretexto, é mera desculpa de
quantos preferem retardar a melhoria própria.
E afirmamos isso, porque estamos muito
longe do clima dos anjos e, se quisermos caminho de elevação para o reencontro com aqueles
que nos esperam nas vanguardas da luz, a única
opção será sempre: - servir.
In: Agora é o Tempo – Francisco C. Xavier / Emmanuel

O Céu e o Inferno – Capítulo VII – As Penas Futuras
1- Como se encontra o Espírito ou alma, na
vida espiritual, com relação às suas imperfeições, na vida corporal?
R- Ele sofre em consequência de suas imperfeições , quando encarnado , e o seu estado,
feliz ou infeliz, está em consonância com o seu
grau de pureza ou impureza.
2- O que representa para o Espírito qualquer
imperfeição?
R- A imperfeição para o Espírito é causa de
sofrimento e de privação de gozo.
3- O que significa para o Espírito atingir a
perfeição?
R- Atingir a perfeição é o mesmo que se
conquistar a felicidade. A perfeição adquirida é
fonte de gozo e atenuante de sofrimentos.
4- O que determina a Lei do Progresso?
R- A Lei do Progresso dá a todo Espírito a
possibilidade de adquirir o bem que lhe falta ,
assim como, de despojar-se do mal que possui.
Vale aqui a máxima, a cada qual se dará de
acordo com suas obras.

5- O que acontece com o mal que fazemos
ou falta cometida?
R- Toda falta cometida ou todo mal realizado
é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se
não o for numa existência, deverá ser paga na
seguinte ou seguintes, uma vez que todas as
existências são solidárias entre si .
6- O que significa o arrependimento?
R- O arrependimento suaviza os entraves da
expiação, abrindo esperança para o caminho da
reabilitação. Ele pode dar-se por toda a parte e
em qualquer tempo. Quanto mais demorar para
suceder, por mais tempo sofrerá o culpado .
7- Em que consiste a reparação?
R- A reparação consiste em fazer o bem
àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não
repara o mal numa existência, achar-se-á numa
existência futura em contato com as mesmas
pessoas que de si tiveram queixa, com a finalidade de mostrar-lhes reconhecimento e fazerlhes o bem ou arrepender-se do mal que tenham cometido.
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ODAIR DA CRUZ
JOSÉ ANTONIO EVANGELISTA
ELIANA BARROSO PRUGNER
SIMONE QUIDICOMO
RUBENS TAVARES LIMA
RUBENS TAVARES LIMA
NAZARETH COELHO
DÁRCIO DESTRO
GERSON DA SILVA GONÇALVES
ALBERTO LOURENÇO
WLADIMIR BAPTISTA
MÁRCIA GOULART
MARÍLIA ROSSI NOGUEIRA
DRª. TEREZA CRISTINA OR
RUI SIANI
MARCIO PIRES
ROBERTO SILVINO GOMES

A LEI DO AMOR

DEIXAI VIR A MIM
OS PEQUENINOS
OS SÃOS NÃO
PRECISAM DE
MÉDICOS
UTILIDADE
PROVIDENCIAL
DA FORTUNA
MELHORAR PARA
PROGREDIR

Site

www.centroceu.com.br

Noite Musical com

E-mail

ALLAN VILCHES
9 de julho de 2012 – Segunda-Feira – às19h

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


Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem


Sábados: 18h - Palestra e Passe




"Ultrapassa-te a ti mesmo a cada dia, a cada
instante. Não por vaidade, mas para corresponderes
à obrigação sagrada de contribuir sempre mais
e sempre melhor para a construção do
Mundo. Mais importante que escutar as palavras é
adivinhar as angústias, sondar o mistério, escutar o
silêncio. Feliz de quem entende que é preciso mudar
muito para ser sempre o mesmo".
Dom Helder Câmara

O segundo sábado é dia de

RE RELUZ

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

Visite a

LIVRARIA DO CEU

Livros Espíritas com Preços Promocionais
Distribuição de

a famílias carentes



Participe você também!

SEJA SÓCIO DO C.E.U.

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir
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A casa Espírita. Um templo da vida

Este lugar é
um templo
da vida;
reunião de
corações afins
sob o
de Jesus.
É campo
abnegado de
trabalho
incessante, de

e do coração.
Um esforço
do Alto em
implantar na
Terra um
oásis de paz.

A proposta da casa espírita é a libertação das consciências e a
formação de trabalhadores responsáveis, cientes do papel que desempenham, pois são parceiros dos Imortais. Essa divina parceria
objetiva o estabelecimento definitivo do reino do bem nos corações.
A casa espírita é, pois, uma equipe de Jesus em ação. Ação
contínua de libertação de tabus, preconceitos e atitudes castradoras, que impedem o crescimento. Todos são a casa. O centro espírita não é a diretoria nem se resume às lideranças. O centro espírita é
o próprio trabalhador, tanto quanto cada trabalhador é o próprio
centro espírita.
Há que se esclarecer o papel da casa, para nós e para o trabalhador, a fim de que não nos percamos em meio aos pontos de vista
de certos indivíduos, que, mesmo cheios de boa vontade, estejam
desconectados com a proposta do Alto.
Não basta conservar a cabeça cheia de sonhos e de ideias maravilhosas, enquanto as mãos permanecem vazias de realizações.
Tal atitude denota imaturidade espiritual.
A casa espírita deve primar pela qualidade de seus métodos
de ação, de seus trabalhos e trabalhadores, sem perder de vista a
beleza, a harmonia e o sentido estético de toda atividade do bem
realizada em nome do Mestre.
Entendemos como casa espírita a reunião de corações afins
sob o direcionamento de Jesus. Embora muitas vezes o pensamento
do trabalhador não reflita a proposta dos orientadores espirituai s, o
estudo constante, a clareza e a transparência nas atitudes dos líderes contribuem para que o próprio trabalhador não fique mergulhado em sonhos e ilusões que não são expressão da realidade espiritual do mundo. Jamais devemos nos esquecer de que a casa espírita
representa o esforço do Alto em implantar na Terra um oásis de
paz. Sob essa ótica, o trabalhador não poderá se esquecer de que
está no mundo, lidando com as leis próprias do mundo, a fim de
transformar o ambiente num pedacinho de céu na Terra.
Contudo, não nos esqueçamos de que centro espírita não é
reduto de espíritos elevados ou redimidos. É campo abnegado de
trabalho incessante, de aprimoramento da consciência e do coração.
Diz o Mentor Alex Zarthú, com relação à casa espírita: “ Aqui,
filhos de Deus aprendem, estudam e ensinam ciências. Mentalize
eficácia, respeito e disciplina. Este lugar é um templo da vida”. A
ciência espiritual, em parceria constante com as inteligências imortais que nos dirigem, esse é o nosso objetivo.
Eficácia, respeito, disciplina são metas a serem atingidas; porém, sem perder de vista que existem limites a serem respeitados,
que somos todos humanos e que a angelitude e a santidade fazem
parte de um projeto para o futuro, não são ainda a realidade presente de nenhum trabalhador da última hora.
In: “Uma alma do outro mundo me fez gostar do meu mundo”
– Robson Pinheiro / Everida Batista
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R E C R E L U Z
Evangelho para a infância e a juventude
ORAÇÃO NOSSA
Senhor,
ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho,
a dar sem olhar a quem,
a servir sem perguntar até quando,
a sofrer sem magoar seja a quem for,
a progredir sem perder a simplicidade,
a semear o bem sem pensar nos resultados,
a desculpar sem condições ,
a marchar para a frente sem contar os obstáculos,
a ver sem malícia,
a escutar sem corromper os assuntos,
a falar sem ferir,
a compreender o próximo sem exigir entendimento,
a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever,
sem cobrar taxas de reconhecimento.
Senhor,
fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros,
assim como precisamos da paciência dos outros
para com as nossas próprias dificuldades.
Ajuda-nos para que a ninguém façamos
aquilo que não desejamos para nós.
Auxilia-nos sobretudo a reconhecer que
a nossa felicidade mais alta será invariavelmente
aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras,
hoje, agora e sempre.
In: Mensagens de paz – Francisco C. Xavier / Emmanuel

Caça-palavra
Os textos de Emmanuel sempre nos
apontam um caminho de luz. Vamos
refletir a respeito do que algumas de
suas palavras significam enquanto
as buscamos no quadro ao lado.
orar
trabalho

servir

simplicidade

desculpar

desígnios

reconhecer

consideração

escutar

entendimento

compreender

paciência

semear
progredir
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R E C R E L U Z
Evangelho para a infância e a juventude

resposta

Caça-palavra
Julho 2012
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