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RECORDAÇÃO DO NATAL
Não permitas que o júbilo do Natal vibre em teu
coração, à maneira de uma lâmpada encarcerada...
Toma o facho de luz, que a mensagem do Céu
acende ao redor de teus passos e estende-lhe a claridade sublime. Não te detenhas. Avança, com alegria e humildade.
Se a fé resplandece em teu santuário interior, que
importam a ventania e o temporal?
O sol, cada manhã, penetra os recôncavos do
abismo, sem contaminar-se.
Segue, invencível em tua esperança e sereno
em tua coragem, sob a inspiração da fraternidade
e da paz!...
Sê um raio estelar da sabedoria, para a noite
da ignorância; sê a gota de orvalho da consolação
e do carinho, que diminua a tensão do sofrimento, por onde passes; sê o fio imperceptível da
compreensão e do auxílio, que dissipe o
nevoeiro da discórdia; sê a frase simples e
boa, que ajude e reconforte, onde o fogo

do mal esteja crestando as flores do bem...
Um sorriso realiza milagres.
Um gesto amigo ampara a multidão.
Com algumas palavras, o Cristo articulou o roteiro
regenerativo do mundo e, com a bênção da própria
renúncia, retificou os caminhos da Humanidade.
Renovam-se, no Natal, as vibrações da Estrela
do Amor, que exaltou, com Jesus, a glorificação a
Deus e ao reino da boa vontade, entre os homens.
Jamais ensurdeçamos, ante o apelo celestial
que se repete.
Ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a
cooperação, porque, anualmente, o Cristo nos
requisita à verdadeira solidariedade, a fim de
que, em nos tornando mais irmãos uns dos
outros, possa Ele nascer, em espírito,
na manjedoura do nosso coração,
transformando em incessante e divino
Natal todos os dias da nossa vida.

In: “Antologia Mediúnica do Natal – F.C.Xavier/Espíritos Diversos - Emmanuel

ESTUDANDO KARDEC
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução
II – Autoridade da Doutrina Espírita – Controle Universal do Ensino dos Espíritos
(Continuação da edição de novembro/16)
Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é
impossível que reúna, desde o princípio, todas as opiniões. Os conflitos de que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa, e
são mesmo necessários, para melhor fazer ressaltar a
verdade. É também útil que eles surjam no começo,
para que as ideias falsas sejam mais rapidamente
desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores
devem ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas
cairão, pela força mesma das coisas, diante do grande
e poderoso critério do controle universal.
Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos Espíritos. Não será um homem, e muito menos nós que
qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem
será tampouco um Espírito, vindo impor-se a quem
quer que seja. É a universalidade dos Espíritos, comunicando-se sobre toda a Terra, por ordem de Deus.
Este é o caráter essencial da doutrina espírita, nisto
está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a
sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e
foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça
frágil de um só.
É diante desse poderoso areópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o
sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão
quebrar-se todas as oposições, todas as ambições,
todas as pretensões à supremacia individual, que nos

quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir
esses decretos soberanos por nossas próprias ideias.
Será ele somente que resolverá todas as questões
litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta
ou razão a quem de direito. Diante desse grandioso
acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião
de um homem ou de um Espírito? Menos que uma
gota d’água que se perde no oceano, menos que a
voz de uma criança abafada pela tempestade.
A opinião universal, eis portanto o juiz supremo,
aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é
verdadeira, tem na balança o seu peso relativo; se
uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse
imenso concurso, as individualidades desaparecem, e
eis aí um novo revés para o orgulho humano.
Esse conjunto harmonioso já se esboça; portanto,
este século não passará antes que ele brilhe em todo
o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas; porque daqui para diante vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o
campo esteja suficientemente preparado. Enquanto
isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos
poderá observar em que sentido se forma a opinião
geral: é o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos Espíritos, dos diversos pontos
sobre os quais se comunicam; é um sinal não menos
seguro de qual dos dois sistemas predominará.
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DIA

PALESTRANTE

TEMA

2
3
6
7
9
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13
14
16
17

Miriam dos Santos Almeida
Célia Patriani Justo
José Antônio evangelista
José de Abreu (Zezinho)
Jaime Togores
Vinícius de Queiróz Pereira
Angélica Garcia
Rubens Tavares Lima
Wilson Trindade
Roseana Armênio Caichjian

Os Apóstolos
de Jesus
A Missão dos
Espíritas

Jesus, Médico
das Almas

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
ceucompespiritasunidos@yahoo.com
Facebook

C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas
Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Triagem

Distribuição de



a famílias carentes
Participe você também!

Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir



Sábados: 18h
Palestra, Passe e Triagem


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

Dia 10 de dezembro



SEGUNDO sábado

A palestra faz parte do
tratamento espiritual.
E E
Evangelização Infantojuvenil
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.
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Para o ano acabar doce !

A Serpente Invisível
No campo do serviço cristão,
Perante os difíceis
mesmo nos arraiais do
testemunhos de paciência,
Espiritismo Evangélico, tudo é
costumamos exibir suposta
alegria e esperança enquanto há
superioridade moral e
céu azul.
afirmamos peremptórios:
Diante do sol reconfortante e
— Não alcancei a santidade!
amigo, é doce a expectativa, em
Agora não posso mais…
Se te interessas
torno do futuro, e sob o pálio
Renteando com a luta
estrelado da noite tranquila é
realmente
aflitiva, em favor dos
mais belo sonhar com a vida
companheiros infelizes, junto
pela própria
noutros mundos.
aos quais a vida nos pede
Então, os aprendizes são
renovação, à luz recapitulação de atitudes e
firmes na confiança e seguros
ensinamentos, adotamos
do Evangelho,
nas promessas.
imaginária fadiga e gritamos
A natureza se faz o trono de
anota o momento sem razão:
Deus, a expressar-se em
— Fiz o que pude! Que
que voa e
prodígios de sabedoria e as
outros agora venham à liça para
criaturas são almas irmãs em
não menosprezes a cooperação fraternal.
demonstrações recíprocas de
Diante da prestação de
o ensejo sublime serviço
entendimento e de amor.
urgente ao próximo,
Entretanto, quando as
de ser mais útil. habituamo-nos frequentemente
nuvens se adensam no horizonte
a esposar preocupações falsas
e a tormenta desaba, eis que as
no tempo e alegamos
disposições do crente se
petulantes:
modificam.
— Amanhã! Amanhã
A preguiça — serpe invisível
cuidaremos disso.
a se nos ocultar renitente, nas
Se te interessas realmente
próprias almas — exterioriza-se de
pela própria renovação, à luz do Evangelho,
imediato, através de máscaras diversas.
anota o momento que voa e não
Ante o fascínio da desculpa
menosprezes o ensejo sublime de ser
incondicional às ofensas alheias,
mais útil.
paralisa-se-nos o coração, a sugerir em
Recorda que a ociosidade mental é
forma de dignidade ferida:
antiga serpente sedutora, asfixiando-nos a
— Impossível esquecer.
vida e somente em lhe olvidando o veneno
suave e mortífero, trabalhando e servindo
À frente do trabalho árduo no socorro
sempre, é que conseguiremos assimilar
às necessidades humanas, nosso próprio
o ideal da perfeição com Jesus,
Espírito enverga a túnica de pretensa
humildade, confundido:
nosso Mestre e Senhor.
— Quem sou eu para auxiliar?!… Sou um
In:“Construção Do Amor” – F C. Xavier/ Emmanuel
poço de vermes, um vaso de imperfeições!

CURSOS 2017
A Instituição Espírita para cumprir seu principal objetivo deve promover o estudo, a
divulgação e a prática da Doutrina Espírita, tal como foi revelada pelos Espíritos Superiores
a Allan Kardec, o que também é recomendado pelo Conselho Federativo Nacional da FEB e
pelo CEI – Conselho Espírita Internacional.
A finalidade do estudo da Doutrina será guiar os homens no caminho do progresso
individual, que terá como consequência a melhoria de todo o tecido social.
As inscrições para os cursos de 2017 serão abertas a partir de janeiro vindouro.
Não se pode praticar aquilo de que não se tem conhecimento.
Pense nisso. Prepare-se!
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Evangelho para a Infância e a Juv entude

São os votos do E

E

Mensagem Secreta
Vamos descobrir o que o Papa Francisco disse sobre o Natal. Consulte a barra de códigos.
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Evangelho para a Infância e a Juventude

RESPOSTA
Mensagem Secreta
dezembro / 2016
“Você é o anjo do Natal quando consegue entoar e cantar
sua mensagem de paz, justiça e amor.”
(Papa Francisco)

