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Preparando-se para o Natal
Acende a Luz do Amor na tua Alma
e espanta as trevas do egoísmo
que pouco a pouco, busca
degenerar a humanidade.
Acende a Luz do Perdão e deixa
que a da tua alma irradie doces
ondas reconciliatórias,
desarticulando planos hediondos
de desestruturação daqueles que
devem marchar unidos na construção
do bem na Terra.
Acende a Luz da Caridade em teu
Espírito, de forma a brilharem

as estrelas da esperança
na densa noite dos tempos.
Recorda sempre, principalmente
nos momentos de testemunhos e
lutas, de abrir-te à luz de Deus, que
é o único combustível capaz de
manter sempre acesa a luz da tua fé.
Segue, pois, confiante, na certeza
de que Deus te guia pelos caminhos
de Jesus.
Se acenderes a tua Luz Interior,
verás que não segues a sós,
nem tão pouco na escuridão.
Desconhecemos o autor

ESTUDANDO KARDEC

O Livro dos Espíritos – Livro Terceiro – Capítulo XI
Caridade e Amor ao Próximo – Lei de Justiça, Amor e Caridade
1–Qual
o
verdadeiro
sentido
da
palavra caridade, como a entendia Jesus?
R— Benevolência
para
com
todos,
indulgência para as imperfeições alheias,
perdão das ofensas.
2– Pode-se dizer que o amor e a caridade
são o complemento da lei de justiça?
R – Sim, porque amar ao próximo é
fazer-lhe todo o bem possível, que
desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o
sentido das palavras de Jesus: “Amai-vos
uns aos outros, como irmãos”.
3 – O que dizer do ensino de Jesus:
“Amai aos vossos inimigos”?
R – Sem dúvida não se pode ter, para
com os inimigos, um amor terno e
apaixonado. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É
assim que nos tornamos superiores.
4 – É a esmola condenável?
R – Não, pois não é a esmola que é
censurável, mas quase sempre a maneira
por que ela é dada. O homem de bem,
que compreende a caridade segundo
Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem
esperar que ele lhe estenda a mão.

5 – Qual é a caridade verdadeira?
R – A verdadeira caridade é sempre boa e
benevolente; tanto está no ato quanto na
maneira de fazê-la. Um serviço prestado
com delicadeza tem duplo valor; se o for
com altivez, a necessidade pode fazê-lo
aceito, mas o coração mal será tocado. A
ostentação apaga aos olhos de Deus
o mérito do benefício. Eis por que Jesus
disse: “Que a vossa mão esquerda ignore
o que faz a direita”
6 – Qual é a divina lei pela qual Deus
governa os mundos?
R – Amai-vos uns aos outros, eis toda lei.
O amor é a lei de atração para os seres
vivos e organizados, e a atração é a lei de
amor para a matéria inorgânica.
7Não
há
homens
reduzidos
à
mendicidade por sua própria culpa?
R–Sem dúvida. Mas se uma boa educação
moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus,
não teriam caído nos excessos que os
levaram à perda. E é disso, sobretudo,
que depende o melhoramento do vosso
globo.
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o Espírito Para
Ser Salvo ?
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Gisleide Ap. Nascimento
Roseana Armênio Caichjian
Viviane Salgueirinho
Carmen Silvia Perez Vasques
Eliana Barrozo Prugner
Margareth T. Magalhães
Mirian dos Santos Almeida
Eliana Barrozo Prugner

O Consolador
Prometido
O
Mandamento
Maior

Encerramento das atividades relativas ao
atendimento ao público

EVANGELHO DE NATAL
Dia 20 às 20h (quinta-feira)

Site

www.centroceu.com.br
E-mail
ceucompespiritasunidos@yahoo.com
Facebook

Em 15 de dezembro de 2018, encerraremos as atividades,
reiniciando-as em 15 de janeiro de 2019.
O C.E.U. agradece a participação e a colaboração de
todos, e lhes deseja um Feliz Natal e um Ano Novo de
grandes realizações, repleto de Amor e Paz

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

A Direção



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


Emmanuel
CESTAS BÁSICAS, SACOLINHAS DE NATAL
E ENXOVAIS

Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

A Equipe do Programa de Distribuição de Cestas
Básicas e a Equipe da Costura agradecem a todos
os que têm colaborado para que estas atividades
atinjam o objetivo de suavizar a jornada dos irmãos
menos favorecidos.



A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

Evangelização Infantil

Que o Ano Novo seja doce !

Sábados - das 10h às 11h30min
Estudo da Doutrina Espírita

dia 8 de dezembro

Cursos Diversos

segundo sábado

Biblioteca do C.E.U.

Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!


O C.E.U. espera por Vocês !!

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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Quem Era Esse Homem?
Quem era Esse Homem? Desceu das
estrelas e aninhou-se no seio de uma
jovem mulher, a fim de vir à luz.
Teve por pai um carpinteiro
e com ele aprendeu o ofício,
embora suas mãos já
tivessem
amoldado
substâncias
celestes,
formando
o
próprio
planeta em que veio
habitar.
Habituado à harmonia
celeste, deixou que o
vento cantasse melodias
em sua cabeleira e que as
areias lhe fustigassem a
face.
Amou sua mãe com
devoção. Logo iniciado seu messianato,
retornou ao lar para vê-la e a
acompanhou às bodas a que fora
convidada.
Obedeceu-lhe ao pedido e ofertou
aos convivas o líquido especial para os
despertar para a realidade.
Em agonia, recordou de a entregar
aos cuidados de um jovem idealista,
preocupando-se com o que lhe poderia
suceder, após a sua partida.
Quem era Esse Homem? Andou por
estradas poeirentas, campos cultivados,
às margens de um lago, lecionando o
amor.
Viveu em uma época de desmandos,
de
corrupção
dos
costumes,
de
licenciosidades.
No entanto, manteve-se íntegro,
embora movimentando-se entre pessoas
consideradas de má conduta.
Estendeu suas bênçãos aos pobres
deserdados da sorte tanto quanto aos
detentores de poder econômico e certa
supremacia social, a uns e outros
ofertando das suas luzes.
Líder de um grupo que elegeu para
assumir a preciosa missão de dar
continuidade
à
sua
proposta,
os
incentivou a que deixassem fluir as suas
qualidades interiores.
Vós sois deuses! – Afirmou. E podeis
fazer tudo o que faço e muito mais.
Ensinou que todos os homens são
herdeiros
do
Universo
infinito,

imensurável. Todos filhos do mesmo Pai,
embora vivendo sob tetos diversos, em
terras distantes uns dos outros e falando
línguas estranhas.
Quem
era
Esse
Homem a quem os
Espíritos obedeciam e
se rendiam?
Senhor
dos
Espíritos
O
chamavam.
Quem
era
Esse
Homem que fazia cessar
as
dores,
devolvia
movimentos a corpos
paralisados, a vista aos
cegos e a palavra aos
mudos?
Quem era Esse Homem
que,
em
menos
de
três
anos,
revolucionou o mundo do pensamento
sem nada ter escrito? Que reuniu ao seu
redor, nada menos de cinco centenas de
trabalhadores para darem continuidade
ao Seu legado?
Que, ao partir, deixou semeadura tão
grande que até hoje, transcorridos mais
de dois mil anos, ainda não se esgotou?
Quem era Esse Homem, tão grande
que não coube na História, dividindo-a
entre antes e depois dele?
Diziam que Ele era o filho de um
carpinteiro de nome José e de uma
mulher chamada Maria.
Nascido em Belém, viveu exilado no
Egito. Depois, cresceu em Nazaré e
morreu na capital religiosa da época,
Jerusalém, terra dos profetas.
Quem era Esse Homem?
* * *
Um dia, um raio de luz deixou a
amplidão dos céus e veio viver entre os
homens.
Mais brilhante que o sol, escondeu
Seu brilho nos trajos de simples
carpinteiro. Ele era Luz. Veio para as
sombras, e as sombras tentaram
empanar-Lhe o brilho. Destruíram a
ânfora onde se aninhava a Luz. Então,
liberta,
ela
brilhou
ainda
mais
intensamente e, até hoje, enche o
infinito das nossas necessidades.
Seu nome é . . . Jesus.
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Redação do Momento Espírita.

Evangelho para a Infância e a Juventude

Que a magia do Natal
se revele em cada dia do Ano Novo,
traduzindo-se em Bênçãos de Amor e Paz!
São os votos da

Chico Xavier,
respondendo a
questões no
livro “Dos Hippies
aos Problemas do
Mundo”, comenta
que

“os jovens

são os nossos
continuadores”.
Para que haja
continuidade é
necessário que
uma geração
realize conquistas
morais e passe o
bastão da evolução
para outra.
Esse é o nosso
trabalho.
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e da ...

