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Editorial 

 
 
 

É festa no C.E.U. ! ... 

Hora de avaliar resultados, olhar para o 

passado com o devido respeito, colher as 
lições e preparar-se para os dias que virão. 

Hora também de rever parâmetros, 

repensar atitudes e seguir em busca de novas 
realizações.  

Em uma diversidade de formas de 
colaboração, trabalhadores e frequentadores, 
ao lado dos Benfeitores Espirituais, unidos 

com empenho e boa vontade, têm assegurado 
que os trabalhos prossigam. É desse modo 

que, nesses 26 anos, o “C.E.U. – 
Companheiros Espíritas Unidos” exerce sua 
missão de amparar, orientar, esclarecer, 

consolar, e semear para o amanhã. E a 
colheita virá da soma dos esforços individuais.  

Como seres humanos, temos autonomia 
para organizar nosso modo de existência, já 
que, por livre arbítrio, somos responsáveis 

pela direção de nossas ações. Assim, a 

autodisciplina deverá prevalecer conduzindo 

nossa vontade pelos princípios do respeito às 
diferenças; do reconhecimento do valor das 

individualidades; e da solidariedade. A 
transformação pessoal, a ser conquistada 
com o esforço próprio, resultará na 

transformação do mundo que nos cerca. 

Muito ainda há para ser feito. Empunhar 

a bandeira de Jesus nunca foi fácil. A História 
traz inúmeros exemplos de coragem, 
determinação e esforço. Por vezes, nossa 

pequenez diante do futuro faz-nos sentir 
evidente fragilidade. É então que no íntimo 

do ser, como carícia de doce brisa, um 

sussurro se faz ouvir: “Não se turbe o vosso 

coração, nem se atemorize”(João 14:27) . 

Prossigamos, pois, unidos em nossa fé.   
 
 
 

 

 

A Direção 

ESTUDANDO KARDEC 
O LIVRO DOS ESPÍRITOS – Terceira Parte  

 Capítulo XII – Da Perfeição Moral – Caracteres do Homem de Bem 
 

 

 
 

 

918. Por que indícios se pode reconhecer em 
um homem o progresso real que lhe elevará o 
Espírito na hierarquia espírita? 

. Verdadeiramente, homem de bem é o que 

pratica a lei de justiça, amor e caridade, na 
sua maior pureza. Se interrogar a própria 

consciência sobre os atos que praticou, 
perguntará se não transgrediu essa lei, se 
não fez o mal, se fez todo o bem que podia, 

se ninguém tem motivos para dele se 
queixar, enfim se fez aos outros tudo que 

queria que lhe fizessem. 

. Possuído do sentimento de caridade e de 
amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem 

esperança de recompensa e sacrifica o seu 
interesse pela justiça. 

. É bom, humano e benevolente para com 
todos, porque vê irmãos em todos os 
homens, sem distinção de raças ou  crenças. 

. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, 

considera essas coisas como um depósito, do 

qual deve usar para o bem, e disso não se 
envaidece, por saber que Deus, que os deu, 
também pode tirá-los. 

. Se a ordem social colocou homens sob sua 

dependência, trata-os com bondade e 
benevolência, porque são seus iguais perante 

Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer 
a moral e não para esmagá-los com seu 
orgulho. 

. É indulgente para com as fraquezas 
alheias, porque sabe que também precisa da 

indulgência dos outros e se lembra destas 
palavras do Cristo: “Que aquele que estiver 

sem pecado atire a primeira pedra”. 

. Não é vingativo: a exemplo de Jesus, 
perdoa as ofensas, para só se lembrar dos 

benefícios, pois sabe que, será perdoado na 
medida em que tiver perdoado. 

. Respeita, enfim, em seus semelhantes, 
todos os direitos decorrentes da lei natural, 
como desejaria que respeitassem os seus. 
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Filiações 

FEB – Federação Espírita Brasileira 

   FEESP – Federação Espírita do Estado de 

São Paulo  

USE – União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo 

USE – União das Sociedades Espíritas – 

Intermunicipal de Santos – SP 
 

    

Site  

www.centroceu.com.br 
E-mail 

ceuespiritasunidos@gmail.com  
Facebook 

C.E.U. Companheiros Espíritas  

 

 

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 OUTUBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
1 Miriam Eliseu Matos 

 
 

Doença na 

Visão Espírita 3 Miriam dos Santos Almeida 

4 Osvaldo de Oliveira 

7 Maria Alva Grijó  

Os Vícios e as 

Virtudes 
8 Rubens Tavares Lima 

10 Nazareth Coelho 

11 Ana Maria Nogueira 

14 Silvia Helena Vicente  
Fé 

Raciocinada 
15 José Antônio Evangelista 

17 Dárcio Destro 

18 Reinaldo Marangoni 

21 
  
 

 
 
 

Semana comemorativa 
22 

24 

25 

28 Jonas Nocerino Prado Melindres nas 

Casas 

Espíritas 
29 Drª. Tereza Cristina Or 

31 Simone Quidicomo 
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    Esta é parte da Equipe de Costura do C.E.U. Todas as 

segundas-feiras estas e outras senhoras se reúnem para 
a confecção de roupinhas para os recém-nascidos de 

mãezinhas carentes. 
    Anualmente, são distribuídos inúmeros enxovais, que 

são compostos pelas roupinhas aqui confeccionadas e 

complementados com as peças: toalha de banho para 

bebê, fralda de pano, fralda descartável tamanho 

pequeno, cobertor ou manta para bebê. 

    Se você quiser colaborar, poderá trazer uma dessas 

peças (nova ou  até mesmo usada – desde que em bom 

estado) e entregá-la na secretaria.  

    Desde já agradecemos.

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com


 

 
 

A Vivência no Evangelho, o Antídoto  
para a Obsessão 

____ de 11 a 17 de outubro de 2014  –  sempre  às 19h30min ____ 
 

 

DATA/LOCAL MUSICAL PALESTRANTE  TEMA 
 

11/10/14 

R. Campos 
Melo. 312 

 

Grupo Vozes 

Nosso Lar - Peruíbe 

 

 

Dr. Flávio Braun 

Fiorda 

 
 

O Caráter e a 
Obsessão 

 

12/10/14  

R. Pará, 33 

Coral João Cabete  

Praia Grande 

 

Marcus de  Mário 
 

Terapia do 

Evangelho 
 

13/10/14 

R Henrique 
Ablas, 19 

Maria e Valdir 
S. Bernardo do 

Campo 

 
Ivana Raisky 

 

O Papel do Cristão 

na Atualidade 

14/10/14 

R. Santos 
Dumont, 227 

 

Coral Sol Maior 

 

Roosevelt Andolphato 
Thiago 

A Armadilha 

Silenciosa da 
Obsessão 

 

15/10/14 

R. José de 
Alencar, 9 

 

Grupo Portal do 

Som 

Spério Faccionni  

Amparar os Pais 

 

16/10/14 
Av. Senador 
Feijó, 513 

 

Conjunto Poema 
Azul 

Marina Ferri Benefícios 

Espirituais e Físicos 
do Perdão 

 

17/10/14 

R. Carvalho de 
Mendonça, 79 

 

Ondamar e Eliana 
 

César Braga Said 

 

Jesus o Divino 
Psicoterapeuta 

 

*Uma realização da 

USE – União das Sociedades Espíritas - Intermunicipal de Santos 

Juntos, podemos fazer mais ! 
 

. 
 

Lembre-se de que você mesmo é:  
O melhor secretário de sua tarefa;  
O mais eficiente propagandista de seus ideais,  
A mais clara demonstração de seus princípios;  
O mais alto padrão do ensino superior que seu Espírito abraça,  
E a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros.  
 
Não se esqueça, igualmente, de que: 
O maior inimigo de suas realizações mais nobres;  
A completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa;  
A nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar,  
O arquiteto de suas aflições;  
E... O destruidor de suas oportunidades de elevação  
É você mesmo.  

 
In: Agenda Cristã – Francisco C. Xavier /André Luiz.  
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 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

Aos mestres de todos os tempos, nossas congratulações. Professor, parabéns pelo seu dia! 

Aprendamos Servindo 
Onde estiveres, faze claridade em ti 

mesmo, para que a treva desça de nível. 
Só a luz desintegrará na Terra as 

cristalizações da sombra, em que a 

ignorância e a penúria tecem ninho à 
inquietação e ao sofrimento. 

Não te encarceres, porém, na feição 
unilateral do grande problema. 

Educação, em boa síntese, é luz que circula 
vitoriosa do sentimento ao raciocínio, 

sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o 
coração. 

A ciência constrói a medicina. 
A compreensão humana faz o médico 

As letras erguem o magistério. 
A consagração ao ensino gera o professor. 

A técnica estende os patrimônios da 
indústria. 

O devotamento ao trabalho levanta os 

missionários do progresso. 
A teologia plasma a religião. 

As virtudes da fé realmente vividas 
 erigem o pastor. 

A universidade lavra diplomas. 
A escola do exemplo, nos testemunhos de 

elevação dentro da luta cotidiana, forma os 
verdadeiros servidores do mundo. 

Não prescindimos da instrução. 

Mas não honraremos o pensamento claro e 

nobre sem o acrisolamento espiritual. 
A ideia esclarece. 

O sentimento cria. 

A palavra edifica. 
O exemplo arrasta. 

É por isso que Jesus, exalando a sabedoria, 
não olvidou a prática do amor. 

Aprendamos servindo. 
Essa é a única fórmula capaz de reunir-nos 

ao Mestre que procuramos. 
Muitos possuem ouro e prata... 

Muitos detêm a cultura... 
Muitos guardam a bondade... 

Muitos dispõem do poder... 
Mas se não sabem acender a luz em si 

próprios, riqueza e inteligência, afetividade 
e dominação, não lhes servem, por vezes, 

senão por vasto pedregulho  

no campo da experiência. 
Entesoura no cérebro a ciência que te 

ilumine, mas inflama de amor o coração 
que te pulsa no peito, porque somente 

assim farás da própria vida a estrela de 
serviço e de fé, guiando-te a alma em 

triunfo para além das sombras que 
enxameiam nos vales da provação e da 

morte. 
In: “Correio fraterno” – FCX / Espíritos Diversos  –  Emmanuel 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                    

Caça-Palavra 

 

 

Encontre  no quadro 

ao lado as palavras : 
 

Professor  missionários  

devotamento  patrimônios  

instrução educação 

claridade experiência 

vitoriosa  magistério 

exemplo consagração 

equilíbrio  triunfo 
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 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

 

 

RESPOSTA 

 

Caça-Palavra 

outubro / 2014 
 

 

  


