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Reflexões para
o Ano Novo

DIANTE
DE
MIM

Geraldo Eustáquio

Diante de mim,
tendo eu mesmo por testemunha
e sob pena de perder o respeito por minha própria palavra,
eu me comprometo a buscar e defender Qualidade de Vida
em tudo o que eu faça, e em todos os lugares onde esteja.
E me comprometo a estar presente aqui e agora,
a despeito do prazer ou dor que este momento me traz,
fazendo a parte que me cabe, do melhor modo que eu sei,
sem me queixar do mundo
nem culpar os outros por meus erros ou fracassos,
mas antes, me aceitando imperfeito, limitado e humano.
Mesmo que tudo recomende o contrário,
eu me comprometo a amar, confiar e ter esperança
sem quaisquer limites e condições.
E embora eu só possa fazer pequeno,
eu me comprometo a pensar grande
e a me preparar com disciplina e coragem
para os ideais que ainda espero e vou alcançar,
sabendo que tudo começa simples e singelo.
De corpo, cabeça e coração, eu me comprometo
a crescer muito e sempre, de todos os modos possíveis,
de todos os jeitos sonhados,
até que a vida me considere apto para a morte.

ESTUDANDO KARDEC
Obras Póstumas – O Credo Espírita – Preâmbulo
A questão social não tem, portanto, o seu
ponto de partida na forma de tal ou tal instituição; está inteiramente no aperfeiçoamento
moral dos indivíduos e das massas. Aí está
o princípio, a verdadeira chave da felicidade
da Humanidade, porque então os homens não
pensarão mais em se prejudicarem uns aos outros. Não basta colocar um verniz sobre a corrupção, é a corrupção que é preciso extinguir.
(...)
O homem que trabalha seriamente
pelo seu próprio aperfeiçoamento assegura a sua felicidade desde esta vida; além
da satisfação de sua consciência, isenta-se
das misérias, materiais e morais, que são a
consequência inevitável de suas imperfeições.
Terá a calma porque as vicissitudes não farão
senão de leve roçá-lo; terá a saúde porque não
usará o seu corpo para os excessos; será rico,
porque se é sempre rico quando se sabe con-

tentar-se com o necessário; terá a paz da alma,
porque não terá necessidades fictícias, não será
mais atormentado pela sede das honras e do
supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e
do ciúme; indulgente para com as imperfeições
de outrem, delas sofrerá menos; excitarão a
sua piedade e não a sua cólera; evitando tudo
o que pode prejudicar o seu próximo, em palavras e em ações, procurando, ao contrário, tudo o que pode ser útil e agradável aos outros,
ninguém sofrerá com o seu contato.
Assegura a sua felicidade na vida futura,
porque, quanto mais estiver depurado, mais se
elevará na hierarquia dos seres inteligentes, e
logo deixará esta Terra de provas por mundos
superiores; porque o mal que tiver reparado
nesta vida não terá mais que reparar em outras
existências; porque, na erraticidade, não encontrará senão seres amigos e simpáticos, e
não será atormentado pela visão incessante
daqueles que teriam do que se lamentar dele.
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FEESP – Federação Espírita do Estado de
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Silvia Helena Vicente
Rubens Tavares Lima
Dárcio Destro
Célia Patriani Justo
Nazareth Coelho
José Antônio Evangelista
Simoni Quidicomo
Ana Maria
Miriam Eliseu Matos
José de Abreu
Reinaldo Marangoni
Márcio Pires
Gerson da Silva Gonçalves
Roseana Armênio Caichjian
Márcia Goulart

TEMA
Pedi
e
Obtereis
Trabalhadores
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Última Hora
Parábola da
Figueira Seca
As Duas
Estradas e as
Duas Portas

Os dois tipos de sabedoria
Há dois tipos de sabedoria: a inferior e a superior. A
sabedoria inferior é dada por tudo o que uma pessoa
sabe, e a superior é dada pela consciência do que não se
sabe. Os verdadeiros sábios são os mais convictos da
sua ignorância. O orgulho é um golpe contra a lucidez,
um atentado contra a inteligência.
A sabedoria superior tolera; a inferior julga; a
superior alivia, a inferior culpa; a superior perdoa, a
inferior condena. Na sabedoria inferior há diplomas; na
superior ninguém se diploma, não há mestres nem
doutores, todos são eternos aprendizes.
Que tipo de sabedoria controla a tua vida?

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

In: “O Mestre do Amor” – Augusto Cury



Sábados: 18h - Palestra e Passe


CURSOS DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA

Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

Adultos (terças-feiras às 20h ou sextas-feiras às 15h)



A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

1 - Aprendizes do Evangelho (iniciantes)
2 – Primeiro Básico
3 - Segundo Básico
4 - Primeiro Mediúnico
5 - Segundo Mediúnico
6- Reforma Íntima

E E
Evangelização Infantil
Sábados - das 10h às 11h30min

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

e

Crianças (Sábados das 10h às 11h30) –



Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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Informações e inscrições na secretaria

Na Sublime Iniciaçao
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a

caminho

da
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nos para acertar sempre mais, são impositivos

experiência.

de nosso roteiro. Conquanto isso, porém,

Renteando com injúrias e zombarias,

permaneçamos convencidos desde hoje, de

as instruções do Senhor não exigem de nós a

que, se por agora não nos é possível envergar

máscara da impassibilidade, e sim, que as
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In: Alma e Coração – Francisco Cândido Xavier / Emmanuel
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Cruzada de Férias
* Consulte nossa
biblioteca
HORIZONTAIS
1- Princípio inteligente do Universo.
(LE-23)
3- A necessidade constante e
inoportuna de escrever é uma de
suas características. (LM – 2ª parte
– cap. XXIII - 243)
7- Lei Natural : sem ela o mundo
corpóreo pereceria. (LE-686)
8- Aquele que pratica a lei de
justiça, de amor e caridade e que
interroga sua consciência sobre seus
próprios atos. (ESE cap. XVII – 3)
9- Tema do capítulo IV de “O livro
dos Espíritos”
11- Manifestação inteligente por
meio de pancadas. (LM- 2ª parte XI-139)
13- Nome do Espírito que respondeu
qual o meio de se destruir o
egoísmo. (LE-917)
14- Deve ser feito sem ostentação
(ESE – cap. XIII)
VERTICAIS
2- Nele está o poder da prece. (ESE cap. XXVII–15)
4- Precursores do Espiritismo (ESE-introdução IV)
5- Espíritos Puros, estão no mais alto grau da escala evolutiva e reúnem em si todas as
perfeições. (LE – 128)
6- Ficha de serviço individual, que funciona como valor aquisitivo no mundo espiritual.
(“Nosso Lar” cap. 22)
10- Sem ela não há salvação (ESE – cap. XV)
12- Assunto tratado no capítulo XXVII do “Evangelho Segundo o Espiritismo”
*LEGENDAS: LE = Livro dos Espíritos; ESE = Evangelho Segundo o Espiritismo; LM = Livro dos Médiuns de ALLAN KARDEC. Todas as referências estão disponíveis na Biblioteca.
Respostas após dia 20/01/14 no mural do Recreluz e no site: www.centroceu.com.br/jornal
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