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Nossos Filhos Não São Nossos
“Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém
além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos, para darmos os melhores
exemplos e de aprendermos a ter coragem.
Isto mesmo! Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é
se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente
e de medo de perder algo tão amado. Perder? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas
um empréstimo de DEUS. “
(José Saramago – poeta português)

ESTUDANDO KARDEC
O Livro dos Espíritos – Capítulo X
Das Ocupações e Missões dos Espíritos
1 - O Espírito, por própria culpa, poderá
falir na sua missão. Que consequências
lhe advirão da sua falência ?
R - “Terá que retomar a tarefa; essa é a
sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado.”
2 - Como se há de compreender que Deus
confie missão importante e de interesse
geral a um Espírito capaz de falir?
R - Deus sabe se seu general obterá a vitória ou se será vencido; e seus planos,
quando importantes, não se apoiam nos
que hajam de abandonar a obra ao meio.
3 - Certamente desempenham missão os
homens que servem de faróis ao gênero
humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se
enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se
deve considerar a missão desses homens?
R - “Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre
os ombros. Contudo, mister se faz levar
em conta as circunstâncias. Os homens de
gênio têm que falar de acordo com as
épocas em que vivem e, assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril,
numa época adiantada, pode ter sido o
que convinha no século em que foi divulgado.”
4- Pode-se considerar como missão a paternidade?
R - “É, sem contestação possível, uma

verdadeira missão. É ao mesmo tempo
grandíssimo dever e que envolve, mais do
que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes
facilitou a tarefa dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no
entanto, que mais cuidam de aprumar as
árvores do seu jardim e de fazê-las dar
bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a
sucumbir por culpa deles, suportarão os
desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida
futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na
estrada do bem.”
5 - São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que
lhe dispensaram?
R - “Não; porém, quanto piores forem as
propensões do filho, tanto mais pesada é
a tarefa e tanto maior o mérito dos pais,
se conseguirem desviá-lo do mau caminho.”
6- Se um filho se torna homem de bem,
não obstante a negligência ou os maus
exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito?
R - “Deus é justo.”
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José de Abreu (Zezinho)
Vinícius de Queiróz Pereira
Vinícius de Queiróz Pereira
Gisleide Ap. Nascimento
Eliana Barrozo Prugner
Viviane Salgueirnho
Márcio Pires
A agendar
José António Evangelista
João António Filippini Garcia
Reinaldo Marangoni
Carmem Silvia Perez Vasques
Fabiana de O. Rodrigues
Jaime Togores
Célia Patriani Justo
Silvia Helena Vicente
Drª. Tereza Cristina Or
Silvia Helena Vicente

TEMA
A Vingança
A Família
Diante da
Doutrina
Espírita
Reuniões
Espíritas

Desigualdade
das Riquezas
Convidar os
Pobres e os
Estropiados

Distribuição de

Reuniões Públicas
Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno

a famílias carentes



Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno

“Não importa a idade física de teus filhos ou tutelados.
Ausculta-lhes as tendências e aspirações, oferecendo-lhes na frase amiga a luz de tuas próprias
experiências, de modo a auxiliá-los, tanto quanto
possível, a sentir raciocinando e a discernir
o rumo exato que se lhe descerre à frente,
nas sendas que lhes caiba trilhar.”



Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.
RECRELUZ

In:“Vida em Vida”– F.C. Xavier/Espíritos Diversos–Emmanuel

Evangelização Infantojuvenil
Sábados - das 10h às 11h30min

Biblioteca do C.E.U.
Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

É no segundo sábado



Não percam !

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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Jesus tinha o hábito de ministrar
ensinamentos por parábolas.
São pequenas histórias que contêm
grandes lições.
O povo rude da época não possuía
condições de compreender a amplitude
das ideias do Mestre Divino.
Por isso, ele sabiamente vestiu Suas
ideias com uma capa de alegoria.
Cada qual identifica nessas histórias
um ensinamento de acordo com seu nível
de entendimento.
O Espiritismo lança luzes sobre uma
série de questões que, por muito tempo,
permaneceram incompreensíveis.
É interessante refletir sobre as
parábolas tendo em mente princípios
espíritas, como a reencarnação e as leis
de liberdade e de causa e efeito.
A parábola do Filho Pródigo
é emblemática, pelas graves
reflexões que suscita.
Dentre elas, chama a
atenção a postura do pai.
Ele é instado por um dos
filhos a lhe fornecer recursos
para sair pelo mundo.
Generosamente, atende
ao pedido do filho.
Quando este retorna, em triste estado,
não o recrimina.
Ao contrário, recebe-o com festas e
presentes.
Perante o outro filho, que se revela
ciumento, também sua conduta é
generosa e compreensiva.
Vai até o mancebo e o exorta a se
alegrar pelo retorno do irmão que
estivera perdido.
Ele compreende as fraquezas de seus
rebentos e não se agasta, não recrimina e
nem afasta nenhum deles.
É possível vislumbrar na figura desse
pai sábio e amoroso a representação da

Divindade.
Deus fornece recursos para que Seus
filhos se lancem no mundo.
Ele dota todos os Espíritos de variados
talentos e permite que façam o que
desejam.
Essa postura atesta a Lei de Liberdade
que vigora no Universo.
Todos são livres para escolher o modo
como desejam viver.
Entretanto, é necessário arcar com as
consequências das opções feitas.
Deus não pune ninguém, pois não se
ofende com os erros de Suas criaturas.
Ele fornece tantas oportunidades
quantas sejam necessárias para que cada
Espírito aprenda suas lições.
As reencarnações se sucedem,
enquanto o Espírito constrói em si o
respeito às Leis Divinas e se
pacifica.
O pai de braços abertos ao filho
pródigo simboliza a eterna boa
vontade de Deus para com todos os
Espíritos.
Ele não se cansa de esperar e
jamais deixa de amar, por longas que
sejam a rebeldia ou a ilusão.
Afinal, sabe que sempre chegará o
momento de glória da paz conquistada e
da harmonia construída no íntimo do ser.
A conduta do pai perante o filho
enciumado contém o ensinamento da Lei
de Fraternidade que deve reger as
relações humanas.
Ele exorta o rapaz a se alegrar pelo
resgate do irmão.
Tem-se aí a lição de que não é
suficiente obedecer regras e viver
retamente.
A plenitude da evolução só se dá
quando o Espírito lança um olhar
generoso ao seu próximo e lhe estende as
mãos.
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Redação do Momento Espírita

Evangelho para a Infância e a Juventude

O Saco de Carvão
O pequeno Zeca
entra em casa, após a
aula, batendo forte os
seus pés no assoalho
da casa.
Seu pai, que
estava indo para o
quintal para fazer alguns serviços na
horta, ao ver aquilo chama o menino para
uma conversa.
Zeca, de oito anos de idade, o
acompanha desconfiado.
Antes que seu pai dissesse alguma
coisa, fala irritado:
- Pai, estou com muita raiva. O Juca
não deveria ter feito isso comigo.
- Desejo tudo de ruim para ele.
Seu pai, um homem simples mas
cheio de sabedoria, escuta calmamente o
filho que continua a reclamar:
- O Juca me humilhou na frente dos
meus amigos.
- Não aceito.
- Gostaria que ele ficasse doente sem
poder ir à escola.
O pai escuta tudo calado enquanto
caminha até um abrigo onde guardava um
saco cheio de carvão. Levou o saco até o
fundo do quintal e o menino o
acompanhou, calado. Zeca vê o saco ser
aberto e antes mesmo que ele pudesse
fazer uma pergunta, o pai lhe propõe
algo:
- Filho, faz de conta que aquela
camisa branquinha que está secando no
varal é o seu amiguinho Juca, e cada
pedaço de carvão é um mau
É dia dos pais. Todos eles
merecem nosso abraço.
Então, ajude o filho pródigo
a voltar para seu pai.
Só um desses caminhos é que
vai levá-lo de volta. Se você
errar, comece outra vez.
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pensamento seu, endereçado a ele.
- Quero que você jogue todo o carvão
do saco na camisa, até o último pedaço.
- Depois eu volto para ver como ficou.
O menino achou que seria uma
brincadeira divertida e pôs mãos à obra. O
varal com a camisa estava longe do
menino e poucos pedaços acertavam o
alvo. Uma hora se passou e o menino
terminou a tarefa.
O pai que espiava tudo de longe, se
aproxima do menino e lhe pergunta:
- Filho como está se sentindo agora?
- Estou cansado mas estou alegre
porque acertei muitos pedaços de carvão
na camisa.
O pai olha para o menino, que fica
sem entender a razão daquela
brincadeira, e carinhoso lhe fala:
- Venha comigo até o meu quarto,
quero lhe mostrar uma coisa.
O filho acompanha o pai até o quarto e
é colocado na frente de um grande
espelho onde pode ver seu corpo todo.
Que susto! Só se conseguia enxergar
seus dentes e os olhinhos.
O pai, então, lhe diz ternamente:
- Filho, você viu que a camisa quase
não se sujou; mas, olhe só para você. O
mau que desejamos aos outros é como o
que lhe aconteceu. Por mais que
possamos atrapalhar a vida de alguém
com nossos pensamentos, a borra, os
resíduos, a fuligem ficam sempre em nós
mesmos!
(Desconhecemos o Autor)

