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"Onde está Deus?", pergunta o cientista,
Ninguém O viu jamais. "Quem Ele é?".
Responde à pressa, o materialista:
"Deus é somente uma invenção da fé!".
O pensador dirá, sensatamente:
"Não vejo Deus, mas sinto que Ele existe!
A natureza mostra claramente em que
o poder do Criador consiste".
Mas o poeta dirá, com a segurança
De quem afirma porque tem a certeza:
"Eu vejo Deus no riso da criança,
No céu, no mar, na luz da natureza!
Contemplo Deus brilhando nas estrelas,
No olhar das mães fitando os filhos seus,
Nas noites de luar claras e belas,
Que em tudo pulsa o coração de Deus!
Eu vejo Deus nas flores e nos prados,
Nos astros a rolar no infinito,
Escuto Deus na voz dos namorados,
E sinto Deus na lágrima do aflito!
Percebo Deus na frase que perdoa,
.

Contemplo Deus na mão que acaricia.
Escuto Deus na criatura boa
E sinto Deus na paz e na alegria!
Eu vejo Deus no médico salvando,
Pressinto Deus na dor que nos irmana.
Descubro Deus no sábio procurando
Compreender a natureza humana!
Eu vejo Deus no gesto da bondade,
Escuto Deus nos cânticos do crente.
Percebo Deus no sol, na liberdade,
E vejo Deus na planta e na semente!
Eu vejo Deus, enfim, em toda parte,
Que tudo fala dos poderes seus,
Descubro Deus nas expressões da arte,
No amor dos homens também sinto Deus!
Mas onde eu sinto Deus com mais beleza,
Na sua mais sublime vibração,
Não é no coração da natureza,
É dentro do meu próprio coração!"
Poema de José Soares Cardoso
In: “Momentos de Luz” / Hiran Rocha

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Livro I – capítulo I – Atributos da Divindade
1. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo e bom, não
temos uma ideia completa de seus atributos?
R— Há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a
linguagem limitada não dispõe de expressões. A razão diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois, se
tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não
deve estar sujeito a vicissitudes e não pode
ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber.

É IMUTÁVEL. Se ele estivesse sujeito a
mudanças, as leis que regem o Universo
não teriam nenhuma estabilidade.

DEUS É ETERNO. Se ele tivesse tido um
começo, teria saído do nada, ou, então, teria sido criado por um ser anterior. É assim
que, pouco a pouco, remontamos ao infinito
e à eternidade.

É SOBERANAMENTE JUSTO E BOM. A
sabedoria providencial das leis divinas se
revela nas menores como nas maiores coisas, o que não nos permite duvidar da sua
justiça, nem da sua bondade.

É IMATERIAL. Sua natureza difere de tudo
o que chamamos matéria; de outra forma
ele não seria imutável, estando sujeito às
transformações da matéria.
É ÚNICO. Se houvesse muitos Deuses, não
haveria unidade de vistas nem de poder na
organização do Universo.
É TODO-PODEROSO. Porque é único. Se
não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa
quanto ele, que assim não teria feito todas
as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus.
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Carmen Silvia Perez Vasques

Mecanismos

Eliane Barrozo Prugner
Viviane Salgueirinho
Eliane Barrozo Prugner
Gisleide Ap. Nascimento
José António Evangelista
Idalina Gomes
Reinaldo Marangoni
José de Abreu
(Zezinho)

Lançamento do livro
Andréa Amaral Quintela
Drª. Tereza Cristina Or
Simone Quidicomo
Márcio Pires
Gerson da Silva Gonçalves





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
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ASSOCIE-SE AO C.E.U.

Benefícios
do Passe
O Mal e o
Remédio
Chico
e
Você
2
Reconciliação
com os
Adversários
Lei do Progresso

C.E.U. COMPANHEIROS ESPÍRITAS UNIDOS
C NP J: 57 .7 3 5. 13 6 /0 0 01 - 6 7
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/20
Prestação Anual de Contas – exercício 2019
O Presidente desta Instituição, no uso de suas atribuições
estatutárias, e conforme o disposto no artigo 17, alínea a, do
Estatuto Social, convoca os associados em dia com suas
responsabilidades sociais, para participarem da Assembleia Geral
Ordinária para a prestação de contas relativa ao exercício de 2019,
que ocorrerá no dia 25 de março de 2020, às 19h00min em primeira
convocação, ou às 19h30min em segunda convocação.
Santos, 23 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Presidente

Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno
Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

e

C.E.U. COMPANHEIROS ESPÍRITAS UNIDOS
C NP J: 57 .7 3 5. 13 6 /0 0 01 - 6 7
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/20
Alteração do Regimento Interno do C.E.U.
O Presidente desta Instituição, no uso de suas atribuições
estatutárias, e conforme o disposto no artigo 17, alínea a, do
Estatuto Social, convoca os associados em dia com suas
responsabilidades sociais, para participarem da Assembleia Geral
Ordinária destinada à apresentação e aprovação das alterações no
Regimento Interno do C.E.U., para adequação ao Estatuto Social
vigente, que ocorrerá no dia 25 de março de 2020, às 20h00min em
primeira convocação, ou às 20h30min em segunda convocação.
Santos, 23 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Presidente

O segundo sábado, 14 de março,
é dia de
Não percam!!

Momento de despertar
“Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá.”
Paulo (Efésios, 5:14)
A quem se dirigirá o Apóstolo? Quem
são os que dormem?
Observando a grande massa que se
afirma religiosa, a caminhar como se
sonâmbula fosse, simplesmente
conduzida, podemos entender
que as palavras de Paulo de
Tarso
se referem ao
homem que vive na Terra.
A esse homem que ouve
e fala em Deus, em fé e
espiritualidade, mas respira
a estranha atmosfera de um
pesadelo.
O homem que, apesar de ouvir
os ensinos do Cristo, acusa dificuldades
no seu entendimento e na sua aplicação.
A criatura que se encanta com a
poesia das letras do Evangelho mas
depressa as relega ao esquecimento.
É que o coração e a mente não cedem
ao convite. Incapazes de analisar,
portanto de compreender, dormem
amortecidos.
Os estudiosos que se referem à
questão da consciência no homem
afirmam que ele passa a maior parte de
sua vida em estado de sono.
Nesse estado, ele vive no mundo qual
um robô, conforme as regras que lhe são
impostas. Convenhamos, nem sempre
equilibradas.
A sua opinião depende do que pensam
os outros. Ele assume esta ou aquela
postura face à tradição. Cultiva hábitos
sem mesmo saber por quê.
Em todos os tempos o homem tem
sido informado da necessidade de acordar
e dos perigos que o sono representa.
Nos Evangelhos de Lucas e de Mateus
encontramos as advertências de

Jesus: “Por que estais dormindo? Levantai-

vos e orai, para que não entreis em
tentação.”
E: “Então, nem uma hora pudestes
vigiar comigo?
A ideia de despertamento não
é, portanto, novidade.
Conta-se que, certo dia,
perguntaram a Buda: O senhor
é Deus? E ele respondeu: Não.
Então, é um anjo, afirmaram.
Ele voltou a esclarecer:
Também não.
E por que é tão nobre, tão puro
e fulgurante? Indagaram.
Calmamente ele disse: Porque estou
desperto.
Despertar é começar a pensar em si
mesmo, o que faz, o que deseja, quais os
propósitos que almeja atender em sua
vida e a que finalidades se destinam.
É urgente, assim, examinar-se e
realizar o esforço pessoal para se levantar
do estado em que se encontra,
permitindo-se plenificar pela luz que
emana do Cristo.
* * *
Dentre os seres que podemos citar que
despertaram em plenitude se encontram
Sócrates, o filósofo grego; Francisco e
Clara de Assis; o Apóstolo Paulo de Tarso;
Allan Kardec.
Nos Evangelhos também encontramos
exemplos de criaturas que tiveram
dificuldades em acordar plenamente, a
princípio, conseguindo-o na sequência:
Nicodemos, os Apóstolos Tomé e Tiago.
A Doutrina Espírita propõe o despertar
em totalidade ao nos convidar à
transformação moral, que é um processo
libertador.

Redação do Momento Espírita, com base no cap. 68 do livro Pão nosso, pelo Espírito Emmanuel,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, e no artigo “O mais elevado estado da consciência”, de Suely
Caldas Schubert, extraído da revista Informação de junho/1977.
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Da Infância à Juventude
Aprendendo com Jesus
&

Diferencial do ensino espírita para crianças
por Rita Foelker
Para atingir seu objetivo de
transformação das almas, a Educação
Espírita carece de metodologia apropriada.
Um dos grandes equívocos, comuns
nas atividades de Evangelização e Educação
Espírita promovidas pelos centros, é não
observar-se a metodologia espírita ao se
abordar conteúdos espíritas.
O Espiritismo é uma doutrina de apelo
à razão, uma visão de mundo e de vida
baseada numa filosofia racional, cujas
consequências podem ser experimentadas e
comprovadas. Esta experimentação inclui
observações que podem ser feitas em
eventos externos, mas também sentidas e
rememoradas intimamente, quando o
que a Doutrina ensina confirma
aquilo que já vimos ou vivemos.
O ensino e aprendizagem do
Espiritismo para crianças é
diferente do ensino e
aprendizagem religiosos. Não se
trata de aprender normas, preceitos e
interpretações de textos, mas de incorporar
uma visão de si mesmo e do significado da
vida, que lhes permita o discernimento
necessário às diversas situações com que
se deparam.
O ensino religioso costuma ser
impositivo, ou seja, pede aceitação de
verdades compartilhadas pelo grupo, sem
possibilidade de reflexão ou contestação.
Aprende-se, por exemplo, que é preciso
cumprir determinado rito para pertencer ao
rol dos filhos de Deus, e tal fato não
oferece opção a não ser de concordância,
se se pretende pertencer aos quadros de
seus adeptos.

Ao contrário, não se espera que a
criança espírita aprenda a crer em Deus ou
na imortalidade porque o Espiritismo assim
ensina, mas porque refletiu, confrontou
com a lógica os fatos, sentiu em seu
coração e reconheceu em sua própria
experiência a impossibilidade de que assim
não seja, assimilando este conceito à sua
visão da vida.
Por isso, o ensino espírita vai muito
além daquilo que o educador possa
compartilhar verbalmente como
conhecimento seu, mas pede criação de
estratégias e oportunidades onde cada
educando levante suas próprias hipóteses,
questione, tire suas próprias conclusões.
Por isso, o ensino espírita pede fatos
do mundo, da ciência e da sociedade que
demonstrem a universalidade das leis
que a Doutrina Espírita vem revelar. Não
se pode proporcionar de fato a
compreensão e a possibilidade de vivência
do Espiritismo, quando ele aparece distante
ou divorciado da realidade que ele mesmo
leva a compreender, e com a qual também
ajuda a lidar.
O ensino espírita visa o esclarecimento
espiritual, e não a disseminação desta ou
daquela visão religiosa ou prática
devocional. Este esclarecimento se dá a
partir da observação e experimentação
individual e coletiva, da reflexão e
interiorização de princípios cuja veracidade
se é capaz de compreender por si mesmo,
sempre na medida do desenvolvimento
intelectual e moral.
Extraído do site: www.espiritualidades.com.br
In: artigos, teses e publicações

Srs. Pais, Incentivem Seus Filhos a Participarem dos Cursos
INFÂNCIA E MOCIDADE
AOS SÁBADOS, das 10h às 11h30
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*Inscrições na secretaria

