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      Nesta edição, o “Mensageiro do C.E.U.”  reverencia um homem chamado AMOR: 

Francisco Cândido Xavier, alma bela que, revestido de uma simplicidade ímpar, passou 
por nós, deixando sua luz, em  mensagens de fé, esperança e amor. Imprima-se aqui 

toda nossa gratidão. 

Observa, amigo, em como do amor tudo provém e no amor tudo se resume: 

Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que 
analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o 

amor que busca a Deus. Verdade é o amor que eterniza. Ideal é o amor que se eleva. 
Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que 

auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. 
Renúncia é o amor que depura. Simpatia é o amor que sorri. Trabalho é o amor que 

constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. 
Paixão é o amor que se desequilibra.  Ciúme é o amor que se desvaira. Orgulho é o 

amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Finalmente, o ódio, que 
julgas ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente.  

Tudo é Amor.  
Não deixes de amar nobremente.  Respeita, no entanto, a pergunta que te faz, a 

cada instante, a Lei Divina: “COMO?” 
In: “ Apostilas da Vida”– Francisco C. Xavier /André luiz   

 

 

                                   
 
 
 

 
 

1. Por que se pode dizer que o amor 

resume toda a doutrina de Jesus? 
R— Porque é o sentimento por excelência, 

e os sentimentos são os instintos elevados 
à altura do progresso realizado. 

2. Como se apresenta o homem no seu 
ponto de partida? 

R— No início, o homem só tem instintos; 
mais avançado e corrompido, só tem 

sensações; mais instruído e purificado, 

tem sentimentos. 
3. Qual o papel da lei do amor na 

evolução do homem?  
R— O amor é o requinte do sentimento. 

Não o amor no sentido vulgar  do

termo, mas esse sol interior, que 
reúne e condensa em seu foco 

ardente todas as aspirações e 
todas as revelações sobre-

humanas. A lei do amor substitui 

a personalidade pela fusão dos 
seres e extingue as misérias sociais.  

4. Pode-se dizer que aquele em que os 
instintos dominam está mais próximo do 

ponto de partida que do alvo? 

R— Sim.  Para avançar em direção ao 
alvo, é necessário vencer os instintos a 

favor dos sentimentos, ou seja, 
aperfeiçoar a estes, sufocando os germes 

latentes da matéria. Os instintos são a 
germinação e os embriões dos 

sentimentos. Trazem consigo o progresso, 
como a semente que oculta a árvore. 

5. Como se processa a evolução dos 

seres? 
R— Os seres menos adiantados são os 

que, libertando-se lentamente de sua 
crisálida, permanecem subjugados pelos 

intos. Para elevar-se, o Espírito inst

deve ser cultivado como um 

campo. Toda a riqueza futura 
depende do trabalho atual. E mais 

que os bens terrenos, ele conduzirá 
o homem à gloriosa elevação. Será 

então que, compreendendo a lei do 

amor, que une a todos os seres, nela 
buscará os suaves prazeres da alma, que 

são  o  prelúdio das alegrias celestes. 

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
Capítulo XI – Amar o Próximo como a si Mesmo –  A Lei do Amor  
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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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NESTE PERÍODO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Nós, do centro espírita “C.E.U. – Companheiros 

Espíritas Unidos” nos organizamos para continuar 

com os atendimentos nos horários já praticados no 

centro. Trabalhadores e frequentadores se reúnem 

através de videochamadas para realizar as 

atividades. Desta forma continuamos com os 

estudos, atendimento ao público, harmonização e 

vibração. 

Confira abaixo as datas e horários de 

cada atividade: 

 Segunda-feira às 15h – Vibração a distância; 

 Segunda-feira às 20h – Harmonização Espiritual; 

 Terça-feira às 15h30 – Grupo do Passe  

(Prece e Vibração a Distância); 

 Terça-feira às 20h – ESDE  

 Tomo II e Complementar; 

 Quarta-feira às 15h30 – Grupo do Passe  

(Prece e Vibração a Distância); 

 Quarta-feira às 20h – Estudo da Mediunidade; 

 Quinta-feira às 20h – Estudo do Evangelho  

(para trabalhadores e alunos); 

 Quinta-feira às 20h – Reforma Íntima 

(trabalhadores); 

 Sexta-feira às 15h – Estudo do Evangelho  

(para assistidos); 

 Sexta-feira às 20h30 – Grupo do Passe  

(Prece e Vibração a Distância); 

 Sábado às 10h – Recreluz e Mocidade; 

 Sábado às 10h30 – Grupo da Família; 

 Sábado às 15h – Harmonização da Saúde; 

 Sábado às 18h – Grupo do Passe  

(Prece e Vibração a Distância). 

Se você tiver interesse em participar do 

Estudo do Evangelho (sexta às 15h), necessitará ter 

acesso à plataforma (Skype) e solicitar a inclusão no 

grupo através do contato (C.E.U. CENTRO 

ESPIRITA). 

O agendamento no Diálogo Fraterno pode 

ser realizado pelo chat do Skype (C.E.U. CENTRO 

ESPIRITA), ou por mensagem particular no 

Facebook (C.E.U. - Companheiros Espíritas Unidos). 

Já o atendimento do Diálogo Fraterno será realizado 

pelo Skype através de videochamada. 

     Esperamos por você! 

 
*Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

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


O Retorno do Apo stolo Chico Xavier 
 
 

Dia 30 de junho de 2002 desencarnava Francisco Cândido Xavier, considerado o maior 
médium do Brasil. No dia 2 de julho de 2002, através da psicografia de Divaldo Pereira 
Franco, o Espírito Joanna de Ângelis escreveu a seguinte mensagem:  

 

Quando mergulhou no corpo físico, para o 
ministério que deveria desenvolver, tudo 

eram expectativas e promessas. 
Aquinhoado com incomum patrimônio de 

bênçãos, especialmente na área da 

mediunidade, Mensageiros da Luz 
prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante 

todo o tempo em que se encontrasse na 
trajetória física, advertindo-o dos perigos da 

travessia no mar encapelado das paixões 
bem como das lutas que deveria travar para 
alcançar o porto de segurança. 

Orfandade, perseguições rudes na 
infância, solidão e amargura estabeleceram o 

cerco que lhe poderia ter dificultado o 
avanço, porém, as providências superiores 
auxiliaram-no a vencer esses desafios mais 

rudes e a crescer interiormente no rumo do 
objetivo de iluminação. 

Adversários do ontem que se haviam 
reencarnado também, crivaram-no de 
aflições e de crueldade durante toda a 

existência orgânica, mas ele conseguiu amá-
los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os 

espículos e o mal que lhe dirigiam. 
Experimentou abandono e descrédito, 

necessidades de toda ordem, tentações 

incontáveis que lhe rondaram os passos 
ameaçando-lhe a integridade moral, mas não 

cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções 
enganosas da sociedade, nem aos 
sentimentos vis. 

Sempre se manteve em clima de 
harmonia, sintonizado com as Fontes 

Geradoras da Vida, de onde hauria coragem 
e forças para não desfalecer. 

Trabalhando infatigavelmente, alargou o 

campo da solidariedade, e acendendo o 
archote da fé racional que distendia através 

dos incomuns testemunhos mediúnicos, 
iluminou vidas que se tornaram faróis e 
amparo para outras tantas existências. 

Nunca se exaltou e jamais se entregou 
ao desânimo, nem mesmo quando sob 

o metralhar de perversas acusações, 
permanecendo fiel ao dever, sem 

apresentar defesas pessoais ou 
justificativas para os seus atos. 

Lentamente, pelo exemplo, 

pela probidade e pelo esforço de 
herói cristão, sensibilizou o povo e 

os seu líderes, que passaram a 
amá-lo; tornou-se parâmetro do 

comportamento, transformando-se em 
pessoa de referência para as informações 

seguras sobre o Mundo Espiritual e os 
fenômenos da mediunidade. 

Sua palavra doce e ungida de bondade 

sempre soava ensinando, direcionando e 
encaminhando as pessoas que o buscavam 

para a senda do Bem. 
Em contínuo contato com o seu Anjo 

tutelar, nunca o decepcionou extraviando-se 
na estrada do dever, mantendo disciplina e 
fidelidade ao compromisso assumido. 

Abandonado por uns e por outros, afetos 
e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou 

de realizar o seu compromisso para com a 
Vida, nunca desertando das suas tarefas. 

As enfermidades minaram-lhe as 

energias, mas ele as renovava através da 
oração e do exercício intérmino da caridade. 

A claridade dos olhos diminuiu até quase 
apagar-se, no entanto a visão interior 
tornou-se mais poderosa para penetrar nos 

arcanos da Espiritualidade. 
Nunca se escusou a ajudar, mas nunca 

deu trabalho a ninguém. 
Seus silêncios homéricos falaram mais 

alto do que as discussões perturbadoras e os 

debates insensatos que aconteciam a sua 
volta e longe dele, sobre a Doutrina que 

esposava e os seus sublimes ensinamentos. 
Tornou-se a maior antena parapsíquica 

do seu tempo, conseguindo viajar fora do 

corpo, quando parcialmente desdobrado pelo 
sono natural, assim como penetrar em 

mentes e corações para melhor ajudá-los, 
tanto quanto tornando-se maleável aos 
Espíritos que o utilizaram por quase setenta 

e cinco anos de devotamento e de renúncia 
na mediunidade luminosa. 

Por isso mesmo, o seu foi mediunato 
incomparável. 

...E ao desencarnar, suave e docemente, 

permitindo que o corpo se aquietasse, 
ascendeu nos rumos do Infinito, sendo 

recebido por Jesus, que o acolheu 
com a Sua bondade, asseverando-

lhe: 
─  Descansa, por um pouco, 

meu filho, a fim de esqueceres as 

tristezas da Terra e desfrutares 
das inefáveis alegrias do reino dos 

Céus. 

3 



            

                                Da Infância à Juventude 
                      Aprendendo com Jesus 
 
 

 

   &   
 

 

Destacam-se entre os livros infantis psicografados por Francisco Cândido Xavier: 

 

●O Caminho Oculto,  ●Os Filhos do Grande Rei – de Veneranda;   ●Mensagem do Pequeno Morto – de Neio Lúcio; 
●História da Maricota,  ●Juca Lambisca,  ●Timbolão – de Casimiro Cunha;   ●Jardim da Infância – de João de Deus;       
●Pai Nosso;   ●Evangelho em Casa;    ●Cartilha do Bem – de Meimei;   ●Crianças no Além – de Marcos; 
●Natal de Sabina,   ●Tintino... O Espetáculo Continua – de Francisca Clotilde;   

O livro ● “Alvorada Cristã” ditado pelo espírito Neio Lúcio pode também ser classificado, dentro desta literatura, 
pois, apesar de não ter sido direcionado especificamente para as crianças, foram desmembradas diversas histórias 
desta obra e publicadas no formato de livros infantis, de igual preciosidade.                                                                
 

“Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, 
 solicitando material digno a fim de consolidar-se.” (André Luiz) 

 

Chico Xavier sempre demonstrou grande 
atenção e cuidado para com a criança e seu 

aprendizado nesta fase primordial para o espíri-
to reencarnado. Fato esse que expressou por 

meio de orientações a todos que se preocupam 
com a infância, sejam pais, evangelizadores e 
educadores em geral. No entanto, essa foi tam-

bém a expressão de sua vida cotidiana junto à 
infância, cuidando de seus irmãos, valorizando o 

abraço de uma criança e psicografando mensa-
gens de espíritos desencarnados na fase infantil. 

Com a preocupação de levar, não apenas o 

alimento para o corpo, mas, principalmente, o 
pão para a alma, Chico Xavier, sob a coordena-

ção de Emmanuel, dedicou-se também a rece-
ber, com carinho, mensagens do Consolador 
Prometido, direcionadas ao coração da criança, 

sob a forma de livros infantis, que através de 
histórias simples, trouxeram verdades eternas. 

No livro Testemunhos de Chico Xavier,  or-
ganizado por Suely Caldas Shuberth, a partir de 
correspondências entre Chico Xavier e Wantuil 

de Freitas, destaca-se o início desse trabalho, 
como um dos importantes momentos em sua 

vida mediúnica:  

“Emmanuel tem comentado os nossos pro-
pósitos de algo receber para os círculos infantis. 

Diz ele que receberemos trabalhos simples, de-
dicados diretamente aos pequenos e aos adoles-

centes, acrescentando que precisamos de servi-
ços como esses que interessam de modo mais 

fundamental o espírito infantil, para que a maté-
ria não fique tão-somente nos ensinos dos pro-
fessores de doutrina, empenhados no esforço 

hercúleo de provocar o interesse dos pequenos 
aprendizes. [...]. Afirmou-me, pois, que preci-

samos de livros de feitio pequeno e alegre, que 
possam interessar os lares espiritistas ou cris-
tãos de qualquer escola diferente. Para isso 

[...]precisamos ir pensando em arranjar o con-

curso de um bom desenhista e, ainda que a pu-
blicação fique cara, poderíamos experimentar, 

com edição reduzida.”  

Nessa citação, percebe-se a profundidade 

da lição de Emmanuel sobre a literatura Espírita 
Infantil, com todas as diretrizes inerentes à 
mesma. 

Na sequência do mesmo livro, Chico relata 
o início de seu trabalho direcionado para as cri-

anças:  

“Comecei a psicografar os primeiros traba-
lhos dedicados à infância. São de autoria de Ve-

neranda, a ministra de ‘Nosso Lar’. Emmanuel 
tem cooperado nos serviços de transmissão e, 

segundo opinião íntima de nosso amigo espiritu-
al, esses dois trabalhos que já estou psicogra-
fando são por ela utilizados nos círculos de edu-

cação infantil em Nosso Lar, feitas, como é na-
tural, as precisas adaptações ao nosso meio.”  

Esclarece Suely C. Shuberth que os livros 
citados são: `Os Filhos do Grande Rei` e `O 
Caminho Oculto`, portanto, os primeiros livros 

recebidos por Chico Xavier direcionados, especi-
ficamente, ao coração infantil.  Anteriormente 

Chico já havia recebido o livro Cartilha da Natu-
reza, que apesar de não ser especificamente 
para a infância, também pode ser utilizado para 

o trabalho com as mesmas. 

A obra infantil psicografada por Chico Xavi-

er é como joia rara para todos que se preocu-
pam com o processo educativo da criança, cons-

cientes das verdades trazidas pela codificação 
espírita, quanto à importância desse período 
para a reeducação do espírito reencarnado. 

Com sua sensibilidade e visão ampliada de 
espírito consciente quanto à sua tarefa, na seara 

de Jesus, Chico Xavier distribuiu à Humanidade, 
por meio de sua abençoada mediunidade, essa 
chuva de luz, que são os livros infantis. 

Fonte: “Jornal Espírita Auta de Souza” 
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