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Editorial 

Há mais de trinta anos foi lançada a 

semente que deu origem a esta Casa de Oração, 
mostrando desde o primeiro momento a sua vocação 

para o estudo da Doutrina dos Espíritos, vocação esta 

que persiste e se fortalece ao longo dos anos. 

Sob a luz do Mestre, um grupo de pessoas se reunia 

na Rua Tocantins, no propósito de melhor 
compreender as palavras do Evangelho e as 

orientações do Codificador.  Em 1988, com maior 
número de integrantes, este grupo de estudos tomou 

corpo como entidade jurídica.  Assim surgia o C.E.U. , 

inspirada sigla para identificar companheiros que se 
unem guiados pela orientação espírita para que nos 

amemos e nos instruamos. Foi então assentada a 

primeira pedra do alicerce terreno desta Casa de 
Oração, que já bem antes havia sido projetada no 

Plano Espiritual.  

Com a inspiração de abnegados e amorosos Mentores 

o grupo cresceu em número de companheiros e 

evoluiu em estudo, trabalho e amor. Logo foi 
necessário um local físico maior para abrigar tantos 

corações sedentos de conhecimento, da prática do 

amor, da caridade cristã. A casa física ocupou outros 
locais, até chegar ao atual, onde nos reunimos em 

nome do Cristo há 19 anos.  

Recordamos deste período a implantação de diversas 

atividades, a evolução dos trabalhos materiais e 
espirituais, criados e aperfeiçoados sempre em função 

dos princípios evangélicos do amor fraterno, da 

caridade e da evolução através do estudo. São 
exemplos disso a Vibração pelos doentes, a 

Harmonização Espiritual, a Costura das Senhorinhas, 

o Diálogo Fraterno, a Harmonização de Saúde, a 
Evangelização Infantil - trabalho este que encanta 

pelo próprio nome, RECRELUZ, ao aliar à luz de Jesus 

a alegria da infância. A essas e a todas as demais 
atividades sempre se agrega o estudo doutrinário.   

Novos companheiros se uniram ao C.E.U. nestes 29 
anos, buscando alguns o lenitivo para suas aflições, 

outros o trabalho na seara cristã, e muitos as 
respostas para suas indagações. Acolher a todos que 

chegam a esta Casa, de braços e coração abertos, 

ouvir, confortar, proporcionar todo o alívio que seja 
possível, é nossa primeira missão como irmãos em 

Cristo. Indicar alternativas, mostrar caminhos, motivar 

a fé, faz parte da nossa tarefa, executada com amor, 
alegria, humildade e respeito, e tendo sempre por 

diretriz os princípios do Evangelho. Como acontece 

desde a primeira reunião, o estudo, da mensagem de 
Jesus e da doutrina codificada por Allan Kardec, se 

mostrou o arrimo desta Casa:  esclarecimento, 

oportunidade, conforto, esperança. Desta forma, 

somos todos convidados a fazê-lo.    

Nos tempos recentes o estudo cresceu sobremaneira, 

sendo que os atuais dirigentes o tomaram como 
bandeira. Foi reestruturado o ensino regular, através 

da implantação do E.S.D.E. (Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita - FEB), que se completa com as 
turmas de Reforma Íntima e de Educação Mediúnica, 

em que se alargam os horizontes sobre o 
conhecimento da doutrina e valores espirituais. E é 

com imensa alegria que vemos o número de 

participantes das turmas de estudo de “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo”  e “O Livro do Espíritos” 

crescer a cada semana. A participação de todos, e de 

cada um, nesses encontros de estudo e alegria, a 
vibração amorosa e a alegria que se estabelece nas 

salas, nos fazem crer que o C.E.U. segue na direção 

correta.  A vocação apresentada desde o nascedouro 
da Casa permanece firme, e a cada dia se fortalece 

com a adesão de mais pessoas ao estudo. 

Assim é o CEU, nossa casa, Casa de Jesus. 

Rogamos ao Mestre que mais companheiros possam 

se unir a nós nesta jornada, através do estudo, da 

participação nas demais atividades, inclusive naquelas 
relativas à condução da casa, renovando-as, e dando 

continuidade ao trabalho daqueles que há tantos anos 

se uniram pela primeira vez para, em nome do Cristo, 
plantar esta semente de amor e evolução. 

Aos trabalhadores da Casa, nosso agradecimento pela 
dedicação, pelo empenho na tarefa, pelo amor. Que 

Jesus abençoe a todos. 

Aos trabalhadores do Plano Espiritual, aos Mentores 

desta Casa, nosso reconhecimento e agradecimento 
pela amorosa colaboração, por nos intuírem em busca 

das melhores atitudes.   

 Ao Mestre, todo o amor, toda nossa gratidão, por nos 

amparar em nossos momentos de fraqueza humana, 

pela possibilidade de nos reunirmos em torno de seu 
ensinamento, de seu Evangelho.  

Ao PAI, Criador, inteligência, justiça e amor supremos, 

todas as palavras humanas são pouco para expressar 

a gratidão que nos invade. À maneira de crianças, 
ainda engatinhando no conhecimento da vida do 

Espírito, só conseguimos dizer:  

─ Obrigado, Pai! Fica sempre conosco, pois somente 

assim poderemos evoluir segundo Tua amorosa e 

justa Lei.    

                              A Direção 
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R. Comendador Alfaia Rodrigues, 67  

Embaré  -  Santos/SP 

CEP 11025-151 

Fone: 013-3326-0746 

                           
 

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 

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. 
 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

 

E E

Evangelização Infantojuvenil 

Sábados - das 10h às 11h30min 
 

 

Biblioteca do C.E.U. 
 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 
Serviço gratuito  

 

 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 

 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
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     "Ensinar é um exercício de imortalidade. De 

alguma forma continuamos a viver naqueles 

cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela 

magia da nossa palavra. O professor, assim, não 

morre jamais..."  (Rubem Alves)  

 

O C.E.U. felicita 

 todos os Professores . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

No primeiro sábado ... 
DIA 7 de outubro 

   Não percam!! 
 

 

PALESTRAS DO MÊS DE OUTUBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
3  Osvaldo de Oliveira  

Allan Kardec 4  José de Abreu (Zezinho) 

6 Nilton Jr. 

7 Márcio Pires 

 10 Andréa Amaral Quintela 
 

 

 

Influência dos 

Espíritos na 

Infância 

 11 Roseana Armênio Caichjian 

 13 Miriam dos Santos Almeida 

 14 Vinícius de Queiróz Pereira 

 17 Rodolfo Calcabrini  

O que É 

o Passe 
 18 José António Evangelista 

 20 Viviane dos S. Salgueirinho 

 21 Maria Cristina Fosaluza 

 24 Silvia Helena Vicente Acolhimento 

na Casa 
Espírita 

 25 Eliana Barrozo Prugner 

 27 Simone Quidicomo   

 

 

28 

 

 

Jaime Togores Especial de 
Aniversário     

 

31 

 

 

Gerson da Silva Gonçalves 

 

 

Desencarnações 

Coletivas 

 

A equipe de costura do C.E.U. está precisando de 

TOALHAS E  MANTAS PARA BEBÊS 

(novos ou até mesmo usados - desde que em bom estado) 

para compor os  enxovais dos 

recém-nascidos de mãezinhas carentes 

 

Entregas na secretaria 
 

Desde já agradecemos 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceucompespiritasunidos@yahoo.com


Vamos comemorar juntos essa alegria! 

    C.E.U.  29 ANOS
                         

Palestra de Jaime Togores 
com oTema: 

“Evangelizar-se;  Uma Proposta do Centro Espírita” 

                Musical a partir das 17h30 

Com a Participação das Crianças do RECRELUZ 
 

                
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

LOCAL: CENTRO ESPÍRITA ISMÊNIA DE JESUS 
R. Campos Melo, 312 – Encruzilhada – Santos - SP 

 

 
06/10/17 

Sexta-
feira 

19h30 Apresentação Musical 
 

20h às 21 Conto :  

“Leonel e os Judeus” 

 

Hélio Ribeiro 

21h às 22h Transtornos Mentais, 

Obsessão e Suicídio” 

 

Carmem Silveira 
 

 
 

 
 

07/10/17 

Sábado 
 
 

8h Apresentação Musical 

8h30 às 
11h30 

“Memórias de um suicida” Hélio Ribeiro e Felipe 
Menezes 

 Intervalo para almoço * (venda de refeições e lanches no local) 

14h Apresentação Musical 

14h30 às 

17h30 

“Memórias de um suicida” Ivana Raisky e 

Carmem Silveira 

    Intervalo para Lanche * (venda de lanches no local) 

19h Apresentação Musical 
 

19h30 às 

21h30 

“Eu tenho Fé na Vida” 

(Prevenção ao suicídio: sinais, 
sintomas, etc) 

 

Ivana Raisky 

Projeto Semeamar Felipe Menezes 

Encerramento com apresentação musical especial 
 

* Uma realização da 

USE – União das Sociedades Espíritas - Intermunicipal de Santos 

Juntos, podemos fazer mais ! 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

“Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas, na Terra?”  

 E Emmanuel assim respondeu:  

“A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do 

caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o 

instituto da família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, 

mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a 

profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a 

fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza, entre os homens, em 

lares cristãos, para a nova era da Humanidade”.  

... e sobre o período da infância nos lembra: 

Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, 

os processos de educação moral, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis com a 

integração do Espírito em seu mundo orgânico material, e , atingida a maioridade, se a 

educação não se houver feito no lar, então, só o processo violento das provas rudes, no mundo, 

pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá 

retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe 

faltou a Luz interior dos sagrados princípios educativos. 

In:  “O Consolador” – Francisco   C. Xavier / Emmanuel –(perguntas 109 e 110) 

 
Vamos festejar o aniversário do C.E.U.. É hora do bolo; cada um pega sua fatia! 
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