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O texto abaixo é um apontamento de Emmanuel sobre o estudo de “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo” – item 5 – capítulo XX, sobre os tarefeiros da nossa doutrina de amor e luz. 
Reflexão apropriada, portanto, para este momento em que a Assembleia desta Casa deverá 
reunir-se, conforme Edital de Convocação, para eleger nova Diretoria e novo Conselho Fiscal. 

 
LEGENDAS DO OBREIRO DA VERDADE 

                                                Emmanuel 

 

Compreender que as necessidades e as 
esperanças dos outros são fundamentalmente 
iguais às nossas.  

Auxiliar sem exigir que o beneficiado nos 
tome as ideias.  

Reconhecer que a Divina Providência 
possui estradas inúmeras para socorrer as cri-
aturas e iluminá-las.  

Aprender a tolerar com paciência as pe-
quenas humilhações, a fim de prestar os 

grandes testemunhos de sacrifício pessoal que 
a causa da verdade lhe reclamará possivel-
mente algum dia. 

Esquecer-se pela obra que realiza. 
Guiar-se pela misericórdia e não pela crí-

tica. 
Abençoar sem reprovar. 
Construir ou reconstruir, sem ofender ou 

condenar. 
Trabalhar sempre sem o propósito de ser 

ou parecer o maior ou o melhor ante os de-
mais. 

Cultivar ilimitadamente a cooperação e a 

caridade. 
Coibir-se de irritação e de azedume. 

Agir sem criar problemas. 
Observar que sem a disciplina individual 

no campo do bem, a prática do bem se faz 

impossível. 
Respeitar a personalidade dos compa-

nheiros. 
Encontrar ocasião para atender à benção 

da prece. 

Deter-se nas qualidades nobres e olvidar 
as prováveis deficiências do próximo. 

Valorizar o esforço alheio. 
Nunca perder tempo. 
Apagar inimizades ou discórdias através 

da desculpa fraterna e do serviço constante 
que devemos uns aos outros. 

Criar oportunidades de trabalho para si, 
ajudando aos outros no sentido de descobri-
rem as oportunidades de trabalho que digam 

respeito à capacidade e às possibilidades de 
realização, conservando em tudo a certe-

za inalterável de que toda pessoa é importan-
te na edificação do Reino de Deus. 

 

(Na página 3, José Herculano Pires comenta 
este texto)  

 
 
 
 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo –  Capítulo XX  

Trabalhadores da Última Hora – Os Últimos Serão os Primeiros – Item 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Quem são os trabalhadores da primeira ho-
ra? 

- Os profetas, Moisés, e todos os iniciadores 
que marcaram as diversas etapas do progres-
so, continuadas através dos séculos pelos 

apóstolos, mártires, os pais da igreja, os sá-
bios, os Filósofos. 

 
2-Quem são os trabalhadores da última hora? 
- São os espíritas. Últimos a chegar, foram, 

entretanto, anunciados e preditos desde o 
advento do Messias . 

 
3-Por que os trabalhadores da última hora 
receberão a mesma recompensa?  

– Porque aproveitam o trabalho intelectual de 
seus antecessores, já que o homem deve 

herdar do homem, e porque os trabalhos e 
seus resultados são coletivos: Deus abençoa 
a solidariedade. 

 
4-De que forma a reencarnação contribui nes-

te processo?  
– Pela reencarnação, o Espírito é chamado a 
prestar contas do seu mandato terreno, com-

preende a continuidade da tarefa interrompi-
da, mas sempre retomada. Reinicia amadure-

cido pela experiência, para avançar ainda 
mais. 
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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 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
1 Mirian Eliseu Matos Melindres nas 

Casas Espíritas 

4 Silvia Helena Vicente  

Cremação e 
Finados 

5 José de Abreu ( Zezinho ) 

7 Idalina Soares Gomes 

8 Ana Maria Nogueira 

11 Miriam Eliseu Matos  

Depressão e 

Espiritismo 
12 Rubens Tavares Lima 

14 Dárcio Destro 

15 Célia Patriani Justo 

18 Osvaldo de Oliveira  
 
 

Compaixão 19 Roseana Armênio Caichjian 

21 Roseana Armênio Caichjian 

22 Márcio Pires 

25 Gerson Da Silva Gonçalves  
Fatalidade e 

Livre Arbítrio 
26 José Antônio Evangelista 

28 Simone Quidicomo 

29 Reinaldo Marangoni 
 

                “ A verdadeira alegria  
        nasce do amor” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   “Iniciando as comemorações do 26º aniversário do C.E.U., 
fizemos uma visita aos idosos da Assistência São Vicente de 
Paulo, em 05 de outubro, quando pudemos levar a cada um 
deles um "kit" de higiene pessoal, generosamente doados 
pelos frequentadores e trabalhadores desta Casa. A visita 
teve música e lanche, e ficamos muito felizes por ter sido 
contagiados pelo amor dessas pessoas maravilhosas..."  

 
 

Depoimento: Silvia Helena Vicente  

 Imagem: Vinícius Q. Pereira) 

   Trabalho Voluntário 

  Faça Parte desse Time 
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“ 
Felizes os  

que tiverem 

trabalhado o 

campo do 

Senhor com 

desinteresse  

e  movidos 

apenas pela  

caridade. 

” 

 

Comentário de  J. Herculano Pires, com o pseudônimo Irmão Saulo, 

 sobre o texto “Legendas do Obreiro da Verdade” (vide primeira página) 

 

TODOS SÃO IMPORTANTES 
 

 

Somos iguais perante a seara, porque somos todos iguais 

perante o Senhor da Seara. Deus não faz acepção de pessoas, nem 

de posições e muito menos de instituições. O item 5 do capítulo XX 

de O Evangelho Segundo o Espiritismo estabelece esta condição 

essencial:  Felizes os que tiverem trabalhado o campo do Senhor 

com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Emmanuel 

conclui a sua mensagem lembrando que toda pessoa é importante 

na edificação do Reino de Deus. 

Querer que não haja discordâncias entre os que trabalham na 

divulgação e na sustentação da doutrina seria acalentar quimeras. 

Cada consciência humana, como ensina Hubert (*), é um ponto na 

correnteza da duração. Cada um de nós está colocado num ângulo 

determinado do eterno fluir da realidade. Cada qual, portanto, tem a 

sua maneira própria de ver as coisas. 

O espiritismo nos ensina que nos completamos uns aos outros 

pelas nossas diferenças. Mas se diferimos nos acessórios, 

concordamos sempre no essencial. Por isso mesmo a caridade, que é 

o amor em ação, deve eliminar as arestas do nosso personalismo, 

ensinando-nos que todos somos importantes na busca e na 

conquista da verdade. 

Claro que não devemos concordar com tudo e tudo aprovar em 

silêncio, pois a tolerância de acomodação equivale à cumplicidade 

com o erro. A crítica maldosa e orgulhosa, que condena tudo o que é 

feito pelos outros, é a negação da caridade. Mas, ai de nós se 

suprimirmos a crítica do meio espírita! Porque é ela, quando sensata 

e sincera, a prática da vigilância que Jesus ensinou e Paulo 

exemplificou. Como utilizar o crivo da razão, de que nos fala Kardec, 

se abdicarmos do direito de pensar que, mais do que um direito, é 

um supremo dever do espírito? Quando Emmanuel diz “guiar-se pela 

misericórdia e não pela crítica” está-se referindo à crítica negativa 

que nasce do orgulho, e não à crítica positiva que brota espontânea 

e necessária do julgamento imparcial e fraterno, objetivando corrigir 

e, portanto, ajudar. 

O lema “valorizar o esforço alheio” não implica a valorização 

dos erros e dos enganos do próximo, mas o reconhecimento dos 

esforços feitos por todos a favor da causa comum.  

Todos precisamos de misericórdia, mas a misericórdia, como 

Deus nos mostra em sua lei de ação e reação, não é a aprovação de 

erros e ilusões, e sim a correção e o esclarecimento. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado originalmente na coluna dominical "Chico Xavier pede licença" do 

jornal Diário de S. Paulo, na década de 1970. Fonte: http://www.herculanopires.org.br 
 
 
 
 
 

  

(*) Refere-se ao francês René Hubert (1885-1954) – historiador, filósofo e pedagogo; escreveu sobre teoria educacional e outros. 
. 
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                  Companheiros Espíritas Unidos 
CNPJ  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

Nº 02/14 

APRESENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DE CHAPAS 

 

Renovação da Diretoria Executiva e Conselho 

Fiscal biênio 2015 – 2016 

 

O presidente desta instituição, no uso de suas atribuições 

estatutárias, CONVOCA os associados em dia com suas 

responsabilidades sociais, interessados em compor 

chapas de candidatos à nova Diretoria Executiva e 

Conselho Fiscal, para o biênio 2015-2016, a 

apresentarem seu pedido de inscrição, no período de 01 a 

15 de novembro de 2014. 
 

Podem compor as chapas de candidatos todos os 

associados que se enquadrem nas condições previstas no 

Estatuto, desde que em pleno gozo de seus direitos 

estatutários e legais diante da legislação vigente.  
 

As chapas devem ser apresentadas através de ofício 

dirigido ao presidente da instituição, constando o nome 

completo de seus integrantes e o respectivo cargo 

pleiteado, na forma do Estatuto, o qual se encontra a 

disposição para consulta na Secretaria.  
 

O processo eleitoral ocorrerá no dia 02 de dezembro de 

2014 às 19h30 em primeira chamada, ou às 20h em 

segunda chamada, em sua sede, na Rua Com. Alfaia 

Rodrigues, 67 – Embaré – Santos/SP.  

 

Santos, 28 de outubro de 2014. 
Sebastião Dornellas Gomes 

                                          Presidente 

                 Companheiros Espíritas Unidos 
CNPJ  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

Nº 03/14 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Eleição de Diretoria Executiva e Conselho 

Fiscal – biênio 2015 – 2016  

 

 

 

O presidente desta instituição, no uso de suas 

atribuições estatutárias, CONVOCA os associados em 

dia com suas responsabilidades sociais, para 

participarem da eleição que definirá nova Diretoria 

Executiva e novo Conselho Fiscal para o biênio 2015-

2016. O processo eleitoral ocorrerá no dia 02 de 

dezembro de 2014 às 19h30 em primeira chamada, ou 

às 20h em segunda chamada, em sua sede, na Rua Com. 

Alfaia Rodrigues, 67 – Embaré – Santos/SP. 

 

Podem compor as chapas de candidatos todos os 

associados que se enquadrem nas condições previstas 

no Estatuto, desde que em pleno gozo de seus direitos 

estatutários e legais diante da legislação vigente.  

 

Santos, 28 de outubro de 2014. 

 

                        Sebastião Dornellas Gomes 

                                Presidente 

 

As Formiguinhas do C.E.U. – Companheiros Espíritas Unidos 

convidam para o nosso tradicional 

BAZAR DE NATAL 

                                        Das 14h às 20h – dias 11, 12 e 13 de dezembro 
                         ( 5ª,  6ª  e  sábado ) 

 
 
 

Local: Salão da Igreja Ortodoxa São Jorge 
                                                                               Av. Ana Costa, 325 

         (em frente ao hipermercado EXTRA) 
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