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Neste mês vamos conhecer um
pouco mais a Sra. Ermelinda Santos
Barros, que é uma das fundadoras de
nosso querido C.E.U. – Companheiros
Espíritas Unidos. Como a grande maioria das pessoas que adentram nossa
Doutrina Espírita, sua família é de origem católica, mas aos sete anos de
idade, começou a ver vultos que chamavam muito sua atenção e ao mesmo
tempo a assustavam. Então, sua mãe
ouviu de uma amiga: “é melhor levá-la a
um centro espírita!” Dito e feito; daí em
diante começou sua participação no
espiritismo ainda na infância, o que desagradou
alguns familiares na época. Com o passar do tempo, foi educando sua mediunidade e, após trabalhar muito tempo em vários centros em Campinas,
sua terra natal, veio para Santos onde conheceu
Dona Ruth Monte Alegre, a principal fundadora
desta Casa. Com a amizade já solidificada pelos
laços do amor e companheirismo, começaram a
reunir-se semanalmente nas casas das pessoas
que formariam a primeira diretoria do C.E.U.. As
reuniões começaram a ter um número cada vez

maior de participantes e foi necessário
arranjar uma casa que pudesse acolher mais pessoas e dar mais assistência benemerente aos necessitados que
amorosamente recebiam roupas, sopa,
entre outras coisas.
A Sra. Ermelinda já participou
de diversas etapas no C.E.U. e hoje
trabalha na câmara de passes
e na desobsessão. Emocionada, nos relata da
benção que é poder
trabalhar nesta casa
com tantos amigos:
“É simplesmente
maravilhoso. Poder ajudar o próximo sem pedir
nada em troca é o melhor presente que podemos
dar aos outros e a nós mesmos. Trabalhar em
benefício dos outros é muito gratificante, faz bem
para a alma.”
Ela ainda recorda de fatos de pessoas que
humildemente foram pedir ajuda no centro e que,
por sua fé, foram recompensadas pela espiritualidade, na aquisição de seus propósitos.
Texto de Giovana Campos

ESTUDANDO KARDEC
LIVRO DOS MÉDIUNS – Capítulo V – Das Manifestações Físicas e Espontâneas
1- Como ocorre uma manifestação espontânea?
R- A manifestação espontânea ocorre sem a intervenção da vontade, e até mesmo contra a vontade
dos médiuns, e pode ser produzida até por pessoas
que nunca ouviram falar disso e até quando não
esperavam que os fatos ocorressem.
2- O que caracteriza os ruídos espíritas, para não se
confundirem com estalidos de madeira, crepitações
de fogo ou com o tique-taque dos relógios?
R- Eles possuem timbre e intensidade variáveis; são
pancadas secas, ora surdas, fracas, leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica.
3- Qual a finalidade dessas manifestações físicas?
R- Elas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma
força superior ao homem.
4- Podem os Espíritos Superiores se utilizarem desse tipo de manifestação?
R- Os Espíritos Superiores e Elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações; quem se
utiliza delas são os Espíritos Inferiores.

5- As manifestações espontâneas se limitam a ruídos ou pancadas?
R- Nem sempre. Às vezes degeneram em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos
são derrubados, projéteis de toda ordem são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas
e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados.
6- O que é o fenômeno de transporte?
R- O fenômeno de transporte consiste em trazer da
espiritualidade objetos inexistentes no lugar onde se
encontram os observadores. Podem ser citados flores, frutos, confeitos, joias, etc.
7- Para a realização dos fenômenos de transporte e
das manifestações físicas, que tipo de médium é
necessário?
R- Para a realização dos fenômenos de transporte e
das manifestações físicas é necessário que os médiuns sejam sensitivos, dotados, no mais alto grau,
das faculdades mediúnicas de expansão e penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de
si, o fluido animalizado que lhes é próprio.
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Márcia Goulart
Andréa Amaral Quintela
Gerson da Silva Gonçalves
Roseana Armênio Caichjian
Cavour Crispim Neto
Eulália Bueno
Nazareth Coelho
Miriam Eliseu Matos
Dárcio Destro
Márcio Pires

Companheiros Espíritas Unidos

DIA

______________________________________________________________________________________________

R. Comendador Alfaia Rodrigues, 67
Embaré - Santos/SP
Fone: 013-3326-0746
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

TEMA
Falsos
Profetas
Perseverança
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Site

E as pétalas
Desprendem-se das flores,
Enviam o perfume que destilam
Para o Alto, sempre mais Alto,
Em reverência a Deus...
E depois se espalham pela Terra
Em sinal de agradecimento
Pela cor e beleza, aroma e vida,
Com que o mundo as fez,
Belas e brilhantes.

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


In: " Pétalas da Primavera” -Francisco C. Xavier / Emmanuel

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

14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013
R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

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

SACRAMENTO / CONQUISTA / ARAXÁ
HOSPEDAGEM : TAMAREIRAS E RIBEIRO



Organização Religiosa Sem Fins Econômicos

Faça já sua reserva na secretaria do C.E.U. !

ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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Angústia Da Perfeição
“Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do
aperfeiçoamento e tornar-se Espírito Puro, sem passar por outros graus intermédios?”
“Não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são
desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza
terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. (...)”
O Livro dos Espíritos – Questão 192

Alma querida,

interiores para a continuidade do
projeto de melhoria e corrigenda.
Por outro lado, se te punes estarás
assinando um decreto de desamor
contra ti.
Afeiçoa-te com devotamento e
sensatez aos exercícios que te são
delegados pelas tarefas renovadoras do
bem, aprimorando-te em regime de
vigilância e paciência.
Sem alimentar fantasias de saltos
evolutivos, dá um passo atrás do outro.
Sem ansiar pela grandeza das
estrelas, ama-te na condição de singelo
pirilampo que esforça por fazer luz na
noite escura.
Faze
as
pazes
com
tuas
imperfeições.
Descobre tuas qualidades, acredita
nelas e coloca-as a serviço de tuas metas
de crescimento, essa é a fórmula da
verdadeira transformação.
O tempo concederá valor e
experiência a teus esforços, ajustando
teus propósitos aos limites de tuas
possibilidades, libertando-te da angústia
que provém dos excessos.
Caminha um dia após o outro na
certeza de que Deus te espera sempre
com irrestrito respeito pelas tuas
mazelas, guardando o único direito de
um Pai zeloso e bom, que é a esperança
de que amanhã sejas melhor que hoje,
para tua própria felicidade.

Nos ideais
renovadores, é
natural que sofras
inquietação por nutrires
objetivos transformadores.
Ante a penúria de teus valores,
declaraste-te sem mérito para receber a
ajuda Divina.
Perante a extensão de tuas falhas,
açoitas a consciência ao repetires os
mesmos desvios que já gostarias de não
permitir. Essa é a estrada da perfeição,
não te martirizes.
Tudo isso é compreensível, parte
integrante de quantos se candidatam aos
serviços reeducativos de si próprios,
portanto não sejas demasiadamente
severo contigo.
Sem lástima e censura, perdoa-te e
prossegue sempre.
Confia e trabalha cada vez mais.
Por mais causticantes as reações
íntimas nos refolhos conscienciais,
guarda-te na oração e na confiança e
enriquece tua fé nas pequenas vitórias.
A angústia da melhora é impulso
para promoção.
O remédio salutar para amenizá-la
é a aceitação incondicional de ti mesmo.
Aceitando-te humildemente como
és e fazendo o melhor que possas,
vitalizar-te-ás com mais fortes apelos

In: “Reforma Íntima sem Martírio” – Wanderley S. de Oliveira – Ermance Dufaux
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Evangelho para a Infância e a Juventude

Alguns membros da Juventude Espírita do
Distrito Federal e de Belo Horizonte visitavam
o Chico.
Antes de começar a Sessão do LUIZ GONZAGA, palestravam animadamente sobre assunto de Doutrina e a tarefa destinada aos
moços espíritas.
Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, colocou o Chico a par das dificuldades encontradas para vencerem o pessimismo de uns, a quietude e a incompreensão
de muitos.
Poucos queriam trabalho sacrificial, testemunhador do Roteiro evangélico, que estava a
exigir dos jovens uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e renúncia.
Desejavam colher sem semear.
O Chico ouviu e considerou:
— O trabalho das Juventudes, com
Jesus, tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa. E recebe de Emmanuel esta elucidação envolvida
na roupagem pobre de nosso pensamento:
— Há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas Tarefas.
A de ouro, a mais procurada, pertence
aos que querem brilhar, ver
seus nomes nos jornais, citados, apontados,
elogiados
como
beneméritos.
Querem simpatia e bom conceito. Se tomam parte em alguma Instituição, desejam,

nela, os lugares de mando e de evidência.
Querem cargos e não encargos.
A de palha, a menos procurada, no entanto,
pertence aos que trabalham como as abelhas,
escondidamente e em silêncio.
Lutam e caminham, com humildade, na certeza de que por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos,
antes se estimulam e se defendem com oração
e vigilância, sentindo a responsabilidade que
assumiram como chamados, por Jesus, à Tarefa Diferente. Entendem a serventia das mãos e
dos pés, dos olhos e da mente, do coração,
enfim, colocando amor e humildade em seus
atos, nos serviços que realizam.
Por carregarem a cruz de palha, toleram o
vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo, com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom
exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam, os ferem e desconhecem
a vitória da “segunda milha”.
Os jovens presentes estavam satisfeitos.
De seus olhos, órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias exornando o ambiente
feliz que viviam. De mais não precisavam. Entenderam o Trabalho que lhes cabia realizar
nas Terras do Brasil, o Coração do Mundo e a
Pátria do Evangelho.
Linda lição com vista também aos velhos,
e a todos que conseguem ouvir Jesus.

In: “Lindos Casos de Chico Xavier” - Ramiro Gama

Mensagem Secreta
Vamos decifrar o que Jesus exclamou ao ver as terras brasileiras em “Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”:
—
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Evangelho para a Infância e a Juventude
(In: “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”- Francisco C. Xavier / Humberto de Campos)

“ Mãos erguidas para o Alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus:

RESPOSTA
MENSAGEM SECRETA
Setembro / 2013

"— Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada
a árvore do meu Evangelho de piedade e de amor.”

