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Mãe, que te recolhes no lar, atendendo à altar, ninguém te vê nas amarguras da baDivina Vontade, não fujas à renúncia que o
se, e quando o herói passa, na rua, coroado
mundo te reclama ao coração.
de louros, ninguém se lembra de ti, na reRecebeste no templo familiar
taguarda de aflição.
o sublime mandato da vida.
Deste tudo e tudo ofereceste,
Muitas vezes, ergueste cada maentretanto, raros se recordam de
nhã, com o suor do trabalho, e conque teus olhos jazem nevoados de
fiaste à noite, lendo a página branca
pranto e de que padeces angustiosa fodas lágrimas que te emanam da alma
me de compreensão e carinho.
ferida.
No entanto, continuas amando e ajuQuase sempre, a tua voz passa despredando, perdoando e servindo…
zada, como vazio rumor o alarido das disSe a ingratidão te relega à sombra na
cussões domésticas, e as tuas mãos diligen- Terra, o Criador de tua milagrosa abnegates servem com sacrifício, sem que ninguém ção vela por ti dos Céus, através do olhar
lhes assinale o cansaço…
cintilante de milhões de estrelas.
Lá fora, os homens guerreiam, entre si,
Lembra-te de que Deus, a fonte de todo
disputando a posse efêmera do ouro ou da
o amor e de toda a sabedoria, é também o
fama, da evidência ou da autoridade… Além, Grande Anônimo e o Grande Esquecido ena mocidade, em muitas ocasiões, grita festi- tre as criaturas.
vamente, buscando o mentiroso prazer do
Tudo passa no mundo…
momento rápido…
Ajuda e espera sempre.
Enquanto isso, meditas e esperas, na soDia virá em que o Senhor, convertendo
lidão da prece, com que te elevas ao Alto,
os braços da cruz de teus padecimentos em
rogando a felicidade daqueles de quem te
grandes asas de luz, transformará tua alma
fizeste o gênio guardião.
em astro divino a iluminar para sempre a
Quando o santo sobe às eminências do
rota daqueles que te propuseste socorrer.
In: “Cartas do Coração” – Francisco C. Xavier/ Espíritos Diversos – Meimei

O LIVRO DOS ESPÍRITOS – Parte Terceira
Das Leis Morais - Capítulo XI – Amor Materno e Filal
1. Será uma virtude o amor materno, ou
um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais?
R— “Uma e outra coisa. A Natureza deu à
mãe o amor a seus filhos no interesse da
conservação deles. No animal, porém, esse
amor se limita às necessidades materiais;
cessa quando desnecessário se tornam os
cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma
abnegação que são virtudes. Sobrevive
mesmo à morte e acompanha o filho até no
além-túmulo.”
2. Estando na Natureza o amor materno,
como é que há mães que odeiam os filhos
e, não raro, desde que eles nascem?
R—“Às vezes, é uma prova que o Espírito
do filho escolheu, ou uma expiação, se
aconteceu de não ter sido bom pai, ou boa

mãe, ou bom filho, noutra existência. Em
todos os casos, aquela que não é boa mãe
só pode ser a encarnação de um mau Espírito que procura criar embaraços ao filho, a
fim de que sucumba na prova que buscou.
Mas essa violação das leis da Natureza não
ficará impune, e o Espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja
triunfado.”
3. Ficam os pais desculpados de não dispensarem ternura aos filhos quando estes
lhes causam desgostos?
R—“Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles
consiste em se esforçarem por encaminhar
os filhos para o bem. Tais desgostos são a
consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o
berço. Colhem o que semearam.”
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C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas
Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


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


Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

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

Cursos Diversos
Biblioteca do C.E.U.

Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!

NESTE PERÍODO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
Nós,
do
centro
espírita
“
C.E.U.
–
Companheiros Espíritas Unidos” nos organizamos
para continuar com os atendimentos nos horários já
praticados
no
centro.
Trabalhadores
e
frequentadores
se
reúnem
através
de
videochamadas para realizar as atividades. Desta
forma continuamos com os estudos, atendimento ao
público, harmonização e vibração.
Confira abaixo as datas e horários de
cada atividade:
 Segunda-feira às 15h – Vibração a distância;
 Segunda-feira às 20h – Harmonização Espiritual;
 Terça-feira às 15h30 – Grupo do Passe
(Prece e Vibração a Distância);
 Terça-feira às 20h – ESDE
Tomo II e Complementar;
 Quarta-feira às 15h30 – Grupo do Passe
(Prece e Vibração a Distância);
 Quarta-feira às 20h – Estudo da Mediunidade;
 Quinta-feira às 20h – Estudo do Evangelho
(para trabalhadores e alunos);
 Quinta-feira às 20h – Reforma Íntima
(trabalhadores);
 Sexta-feira às 15h – Estudo do Evangelho
(para assistidos);
 Sexta-feira às 20h30 – Grupo do Passe
(Prece e Vibração a Distância);
 Sábado às 10h – Recreluz e Mocidade;
 Sábado às 10h30 – Grupo da Família;
 Sábado às 15h – Harmonização da Saúde;
 Sábado às 18h – Grupo do Passe
(Prece e Vibração a Distância).
Se você tiver interesse em participar do
Estudo do Evangelho (sexta às 15h), necessitará ter
acesso à plataforma (Skype) e solicitar a inclusão no
grupo através do contato (C.E.U. CENTRO
ESPIRITA).
O agendamento no Diálogo Fraterno pode
ser realizado pelo chat do Skype (C.E.U. CENTRO
ESPIRITA), ou por mensagem particular no
Facebook (C.E.U. - Companheiros Espíritas Unidos).
Já o atendimento do Diálogo Fraterno será realizado
pelo Skype através de videochamada.
Esperamos por você!



Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
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ASSOCIE-SE AO C.E.U.

*Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Anjo Guardião
O menino voltou-se para a mãe e
perguntou: Os anjos existem mesmo? Eu
nunca vi nenhum.
Como ela lhe afirmasse a existência
deles, o pequeno disse que iria andar
pelas estradas, até encontrar um anjo.
─ É uma boa ideia, falou a mãe. Irei
com você.
─ Mas você anda muito devagar,
argumentou o garoto. Você tem um pé
aleijado.
A mãe insistiu que o
acompanharia. Afinal, ela podia
andar muito mais depressa do
que ele pensava.
Lá se foram. O menino
saltitando e correndo e a mãe
mancando, seguindo atrás.
De repente, uma carruagem
apareceu na estrada. Majestosa,
puxada por lindos cavalos brancos.
Dentro dela, uma dama linda, envolta
em veludos e sedas, com plumas brancas
nos cabelos escuros. As joias eram tão
brilhantes que pareciam pequenos sóis.
Ele correu ao lado da carruagem e
perguntou à senhora:
─ Você é um anjo?
Ela nem respondeu. Resmungou
alguma coisa ao cocheiro, que chicoteou
os cavalos e a carruagem sumiu na poeira
da estrada.
Os olhos e a boca do menino ficaram
cheios de poeira. Ele esfregou os olhos e
tossiu bastante. Então, chegou sua mãe
que limpou toda a poeira, com seu
avental de algodão azul.
─ Ela não era um anjo, não é,
mamãe?
─ Com certeza, não. Mas um dia
poderá se tornar um - respondeu a mãe.
Mais adiante uma jovem belíssima,
em um vestido branco, encontrou o
menino. Seus olhos eram estrelas azuis e
ele lhe perguntou:
─ Você é um anjo?

Ela ergueu o pequeno em seus
braços e falou feliz:
─ Uma pessoa me disse ontem à
noite que eu era um anjo.
Enquanto acariciava o menino e o
beijava, ela viu seu namorado chegando.
Mais do que depressa, colocou o garoto
no chão.
Tudo foi tão rápido que ele não
conseguiu se firmar bem nos pés e caiu.
─ Olhe como você sujou meu vestido
branco, seu monstrinho! ─ Disse ela,
enquanto corria ao encontro do
seu amado.
O menino ficou no chão,
chorando, até que chegou
sua mãe e lhe enxugou as
lágrimas com seu avental de
algodão azul.
Aquela moça, certamente, não
era um anjo.
O garoto abraçou o pescoço da
mãe e disse estar cansado.
─ Você me carrega?
─ É claro ─ disse a mãe
─ Foi para isso que eu vim.
Com o precioso fardo nos braços, a
mãe foi mancando pelo caminho,
cantando a música que ele mais gostava.
Então o menino a abraçou com força e lhe
perguntou: Mãe, você não é um anjo?
A mãe sorriu e falou mansinho:
─ Imagine, nenhum anjo usaria um
avental de algodão azul como o meu.
***
Anjos são todos os que na Terra se
tornam guardiães dos seus amores. São
mães, pais, filhos, irmãos que renunciam
a si próprios, a suas vidas em benefício
dos que amam.
As mães, sobretudo, prosseguem a
se doar e velar por seus filhos, mesmo
além da fronteira da morte,
transformando-se em Espíritos protetores
daqueles que na Terra ficaram, como
pedaços de seu próprio coração.

Redação do Momento Espírita, com base em “O livro das virtudes”- de William J. Bennett
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Da Infância à Juventude
Aprendendo com Jesus
&

Esforço e Oração
“E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E, chegada
já a tarde, estava ali só.” — (MATEUS, capítulo 14, versículo 23.)
De vez em quando, surgem grupos
religiosos que preconizam o absoluto retiro
das lutas humanas para os serviços da
oração.
Nesse particular, entretanto,
o Mestre é sempre a fonte dos
ensinamentos vivos.
O trabalho e a prece são
duas características de sua
atividade divina.
Jesus nunca se encerrou a
distância das criaturas, com o
fim de permanecer em contemplação
absoluta dos quadros divinos que lhe
iluminavam o coração, mas também
cultivou a prece em sua altura celestial.
Despedida a multidão, terminado o
esforço diário, estabelecia a pausa
necessária para meditar, à parte,
comungando com o Pai, na oração solitária
e sublime.
Se alguém permanece na Terra, é com
o objetivo de alcançar um ponto mais alto,

nas expressões evolutivas, pelo trabalho
que foi convocado a fazer.
E, pela oração, o homem recebe de
Deus o auxílio indispensável à
santificação da tarefa.
Esforço e prece completam-se
no todo da atividade espiritual.
A criatura que apenas
trabalhasse, sem método e sem
descanso, acabaria desesperada,
em horrível secura do coração;
aquela que apenas se mantivesse
genuflexa, estaria ameaçada de sucumbir
pela paralisia e ociosidade.
A oração ilumina o trabalho, e a ação é
como um livro de luz na vida
espiritualizada.
Cuida, portanto, de teus deveres
porque para isso permaneces no mundo,
mas nunca te esqueças desse monte,
localizado em teus sentimentos mais
nobres, a fim de orares “à parte”,
recordando o Senhor.

In: “Caminho, Verdade e Vida” – Francisco Cândido Xavier/Emmanuel
Enquanto refletimos
nas mensagens do
texto, busquemos
no quadro ao lado
as palavras abaixo:
Deveres
Atividade
Expressões
Evolutivas
Trabalho /Pausa
Sentimentos
Esforço /Nobres
Criatura
Contemplação
Ociosidade
Genuflexa
Oração /Meditar
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