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PRECE DE ANDRÉ LUIZ 

(Em reunião no Plano Espiritual) 

Senhor Jesus,   

 

 

 

 

 

Dá-nos o poder de operar a própria con-
versão, para que teu Reino de Amor seja 

irradiado do centro de nós mesmos!.. 
Contigo em nós,  

converteremos a treva em claridade, 
a dor em alegria, 

o ódio e amor, 
a descrença em fé viva, 

a dúvida em certeza, 

a maldade em bondade, 
a ignorância em  

compreensão e sabedoria,  
a dureza em ternura, 

a fraqueza em força, 
a egoísmo em cântico fraterno, 

o orgulho em humildade, 
o torvo mal em infinito bem! 

 

Sabemos, Senhor,  
que de nós mesmos, 

somente possuímos a inferioridade 
de que nos devemos desvencilhar... 

Mas, unidos a Ti, 
somos galhos frutíferos 

na árvore dos séculos 
que as tempestades da experiência      

jamais deceparão!...  
Assim, pois, Mestre Amoroso, 

digna-te amparar-nos 
a fim de que nos elevemos ao encontro  

de tuas mãos sábias e compassivas, 
que nos erguerão da inutilidade 

para o serviço da Cooperação Divina, 

agora e para sempre.    

 
 

Assim Seja!...  
 

In: “VOLTEI” – Francisco C. Xavier/Irmão Jacob

A Direção desta Casa deseja que as bênçãos de Jesus possam, neste Natal e no 
ano vindouro, restaurar e iluminar os corações, para que a centelha de amor divi-
no que habita em cada um de nós brilhe intensamente em favor da humanidade. 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. A prece é agradável a Deus? 

R— A prece é sempre agradável a Deus 

quando é proferida com fé, fervor e since-
ridade; ditada pelo coração, porque a in-

tenção é tudo para Ele. Deus jamais é to-
cado pelo homem vão, orgulhoso e egoís-

ta, a menos que a sua prece represente 
um ato sincero de arrependimento e de 

verdadeira humildade. 
2. Qual o caráter geral da prece? 

R— É um ato de adoração, através do 
qual pode-se fazer três coisas: louvar, 

pedir e agradecer. 
3. A prece torna o homem melhor? 

R— Sim, porque aquele que faz preces 

com fervor e confiança se torna mais forte 
contra as tentações do mal, e Deus lhe 

envia bons Espíritos para assisti-lo. É um 
socorro jamais recusado, quando o pedi-

mos com sinceridade. 

4. Como explicar que certas pessoas que 
oram muito sejam, apesar disso, de mau 

caráter, ciumentas, invejosas, implican-
tes, e até mesmo viciosas? 

R— O essencial não é orar muito, mas 
orar bem. Essas pessoas julgam que todo 

o mérito está na extensão da prece e fe-
cham, os olhos para os seus próprios de-

feitos.  
5. Pode-se pedir eficazmente a Deus o 

perdão das faltas? 
R— Deus sabe discernir o bem e o mal; a 

prece não oculta as faltas. Aquele que pe-

de a Deus o perdão de suas faltas não o 
obtém se não mudar de conduta. 

6. Qual a melhor prece? 
R— As boas ações, porque os atos valem 

mais do que as palavras.  

 

 

 

ESTUDANDO KARDEC 
O Livro dos Espíritos – Livro Terceiro – capítulo II  

Da Lei de Adoração – A Prece  
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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.   

 

  
Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 

 
Estudo da Doutrina Espírita   

Cursos Diversos  
 

 Biblioteca do C.E.U. 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 
 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
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É IMPORTANTE LEMBRAR  

 

 

 

 

 Os Benfeitores Espirituais estão sempre nos 

protegendo e orientando, mas é preciso que 

façamos a nossa parte. VIGILÂNCIA e ORAÇÃO 

devem ser constantes.  

Verdadeiras cortinas de proteção fluídica vão 

sendo construídas pelos Seres de Luz nas casas 

onde se realiza o , trazendo EVANGELHO NO LAR

proteção para toda a família. Nem visita inesperada, 

nem viagem, muito menos recesso do Centro 

Espírita nos dispensa dessa prática enriquecedora, 

cujo roteiro pode ser retirado em nossa secretaria. 
  

 

 

 

 

 

 

A Direção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   O C.E.U. entrará em recesso a partir de 

14 de dezembro de 2019.  

 

 

 

                     trabalhadores: 13/01/2020 
                    frequentadores: 14 /01/2020  

 

 

 

OBS.: Durante o recesso teremos 
EVANGELHO todos os sábados, sempre às 

18h e, em havendo necessidades urgentes, 

poderá ser feito o DIALOGO FRATERNO. 

O  C.E.U. Agradece a presença e a 

colaboração de todos e lhes deseja 

             Boas festas! 

 

PALESTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

3 Gisleide Ap. Nascimento  

Lei  
do  

Amor 

4 Carmen Silvia Perez Vasques 

6 Idalina Gomes 

7 Leonardo Henrique  

10 Andréa Amaral Quintela  

Reencarnação 

e os Laços de 
Família  

11 Silvia Helena Vicente 

13 Simone Quidicomo 

14 Simone Quidicomo 

Recesso 

21 de dezembro de 2019 
 

           EVANGELHO DE NATAL 
Às 18h (Sábado) 

 
 

 

 

 

Retorno  

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


 

Embora 

coroado de 

espinhos, 

fez-se o 

Rei das 

Nações 

para 

sempre. 

 

 

 

 

 

 
 

In: “Antologia 

         Mediúnica 

                    do Natal” 
Francisco C. Xavier / 

  MEIMEI 

 

       
 

Abençoadas sejam as mãos que, em memória de Jesus, 

espalham no Natal a prata e o ouro, diminuindo a miséria e a 

necessidade, a fome e a nudez!...  

Entretanto, se não forem iluminadas pelo amor que ajuda 

sempre, esses flagelos voltarão amanhã, como a erva daninha 

que espreita a ausência do lavrador.  

Não retenhas, assim, a riqueza do coração que poder dar, 

tanto quanto o maior potentado da Terra! Deixa que a 

manjedoura de tua alma se abra, feliz, ao Soberano Celeste, 

para que a luz te banhe a vida. Com Ele, estenderás o coração 

onde estiveres, seja para trocar um pensamento compassivo 

com a palavra escura e áspera ou para adubar uma semente 

de esperança, onde a aflição mantém o deserto!  

Com Ele, inflamarão de júbilo os olhos de algum menino 

triste e desamparado e uma simples criança, arrebatada hoje 

ao vendaval, pode amanhã ser o consolo da multidão... 

 Com Ele, podes oferecer a bênção da tolerância aos que 

trabalham contigo, transformando o altar de teu coração em 

altar de Deus!... 

 Que tesouro terrestre pagará o gesto de compreensão 

no caminho empedrado, o sorriso luminoso da bondade no 

espinheiro da sombra e a oração do carinho e do entendimento 

no instante da morte? 

 Natal no espírito é a comunhão com Ele próprio. Ainda 

que te encontres em plena solidão na manjedoura do 

infortúnio, sai de ti mesmo e reparte com alguém o dom 

inefável de tua fé.  

Lembra-te de que Ele, em brilhando na manjedoura, 

tinha consigo apenas o amor a desfazer-se em humildade, e, 

em agonizando na cruz, possuía apenas o coração, a desfazer-

se em renúncia... Mas, usando tão somente o coração e o 

amor, sem uma pedra onde repousar a cabeça, converteu-se 

no Salvador do Mundo, e, embora coroado de espinhos, fez-se 

o Rei das Nações para sempre.                                             
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                                Da Infância à Juventude 

                      Aprendendo com Jesus 
 
 
 

   &   
 

 
PÁGINA DO MOÇO ESPÍRITA CRISTÃO 

"Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no 

trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza".  Paulo (I Timóteo, 4:12)  

 

 
 

Meu amigo da cristandade juvenil, que 
ninguém te despreze a mocidade. 

Este conselho não é nosso. Foi lançado 
por Paulo de Tarso, o grande convertido, 

há dezenove séculos. 

O apóstolo da gentilidade conhecia o 
teu soberano potencial de grandeza. A sua 

última carta, escrita com as lágrimas 
quentes do coração angustiado, foi 

também endereçada a Timóteo, o jovem 
discípulo que permaneceria no círculo dos 

testemunhos de sacrifício pessoal por 
herdeiro de seus padecimentos e 

renunciações. 

Paulo sabia que o moço é o depositário 

e realizador do futuro. 

Em razão disso confiava ao aprendiz a 

coroa da luta edificante. 

Que ninguém, portanto, te menoscabe 

a juventude, mas não te esqueças de que 

o direito, sem o dever, é vocábulo vazio.  

Ninguém exija sem dar ajudando e 

sem ensinar aprendendo sempre. 

Sê, pois, em tua escalada do porvir, o 

exemplo dos mais jovens e dos mais 

velhos que procuram no Cristo o alvo de 
suas aspirações, ideais e sofrimentos. 

Consagra-te à palavra elevada e 
consoladora. 

Guarda a bondade e a compreensão no 

trato com todos os companheiros e 
situações que te cercam. 

Atende à caridade que te pede estímulo 
e paz, harmonia e auxílio para todos. 

Sublima o teu espírito na glória de 
servir.  

Santifica a fé viva, confiando no Senhor 
e em ti mesmo, na lavoura do bem, que 

deve ser cultivada todos os dias. 

Conserva a pureza dos teus sentimentos 

a fim de que o teu amor seja 
invariavelmente puro, na verdadeira 

comunhão com a Humanidade. 

Abre as portas de tua alma a tudo o que 

seja útil, nobre, belo e santificante e, de 

braços devotados ao serviço da Boa- Nova, 
pela Terra regenerada e feliz, sigamos com 

a vanguarda dos nossos benfeitores ao 
encontro do Divino Amanhã. 

In: “Segue-me” – Francisco C.  Xavier / Emmanuel 
 

 

CAÇA-PALAVRA 

Vamos encontrar no 
 quadro ao lado as 

 palavras abaixo: 
 

Cristandade / Juvenil 

Mocidade / Alma 

Aprendiz / Humanidade 

Braços / Devotados 

Escalada / Porvir 

Glória / Renunciações 

Estímulo / Pureza 4 



            
                                Da Infância à Juventude 

                      Aprendendo com Jesus 
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Resposta 

CAÇA-PALAVRA 

Dezembro / 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


