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RECEITA DE ANO NOVO 
 

 

Para você ganhar belíssimo Ano Novo 

cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 

Ano Novo sem comparação com todo o 

tempo já vivido (mal vivido talvez ou sem 

sentido), para você ganhar um ano   

não apenas pintado de novo,  

remendado às carreiras,  

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; 

novo até no coração das coisas menos 

percebidas (a começar pelo seu interior),  

novo, espontâneo, que de tão perfeito nem 

se nota, mas com ele se come, se passeia, 

se ama, se compreende, se trabalha, 

você não precisa beber champanha ou 

qualquer outra birita, não precisa expedir 

nem receber mensagens ... 

 (planta recebe mensagens?  

passa telegramas?).  

Não precisa fazer lista de boas intenções  

para arquivá-las na gaveta. 

Não precisa chorar arrependido pelas 

besteiras consumadas, nem parvamente 

acreditar que, por decreto de esperança, 

a partir de janeiro as coisas mudem,  

e seja tudo claridade, recompensa,  

justiça entre os homens e as nações, 

liberdade com cheiro e gosto de pão 

matinal, direitos respeitados,  

começando pelo direito augusto de viver. 

Para ganhar um Ano Novo que mereça este 

nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, 

tem de fazê-lo novo; eu sei que não é fácil, 

mas tente, experimente, consciente. 

É dentro de você que o Ano Novo 

cochila e espera desde sempre. 

  Carlos Drummond de Andrade ( * 1902 -  † 1987 ) 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Por que é importante o perdão? 

R.- Porque se nós perdoamos aos homens 
as faltas que eles nos fazem, Deus, Nosso 

Pai, também nos perdoará, porém, se não 
dermos o perdão, da mesma maneira, 

deixaremos de ser perdoados por Deus. 
2- Devemos sempre nos reconciliar com 

nossos inimigos? 
R.- É condição primordial a reconciliação 

com nossos inimigos. E é bom que o 
façamos enquanto ainda estivermos 
encarnados, para evitar os casos de 

obsessão, que podem nos perseguir por 
toda a vida, por toda a eternidade. 

3- Por que não devemos julgar os outros? 
R.- Porque Jesus nos disse que “não 

devemos julgar os outros para também não 
sermos julgados. Aquele que estiver sem 

pecado, que atire a primeira pedra”. 
Através dessa máxima, fazemos da 

indulgência um dever. A indulgência nos 
ensina que não devemos julgar os outros 

mais severamente do que julgaríamos a nós 
mesmos, e nem condenar nos outros o que 

desculpamos em nós. Antes de censurar 

uma falta de alguém, vejamos se a mesma 
reprovação não pode recair sobre nós. 

4- E Pedro perguntou a Jesus: “Quantas 
vezes perdoarei a meu irmão?” 

R.- A resposta é que devemos perdoar não 
apenas sete vezes, mas setenta vezes sete 

vezes. O perdão não tem limites, e perdoar 
cada ofensa é uma obrigação constante. 

5- O que representa perdoar aos inimigos?  
R.- Perdoar aos inimigos significa pedir 
perdão para si mesmo. Devemos perdoar 

com o coração e não somente da boca para 
fora.  
6- A imperfeição ainda nos acompanha. 
Temos o direito de repreender o próximo? 

R.- Devemos trabalhar sempre para o 
progresso de todos. Principalmente junto 

àqueles que são nossos tutelados. Mas, 
sempre, devemos usar de moderação e com 

uma finalidade útil. Denegrir a pessoa pelo 
simples prazer de denegrir não deve ser a 

nossa intenção. Nesse caso a censura é 
maldade e não deve ser utilizada. 

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO  
Capítulo X – Bem-aventurados os Misiericordiosos 
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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 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! 

 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 
 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
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É IMPORTANTE LEMBRAR  

 
 
 
 

   Os Benfeitores Espirituais estão sempre nos 

protegendo e orientando, mas é preciso que 

façamos a nossa parte. VIGILÂNCIA e ORAÇÃO 

devem ser constantes.  

Verdadeiras cortinas de proteção fluídica vão 

sendo construídas pelos Seres de Luz nas casas 

onde se realiza o , trazendo EVANGELHO NO LAR

proteção para toda a família. Nem visita inesperada, 

nem viagem, muito menos recesso do Centro 

Espírita nos dispensa dessa prática enriquecedora, 

cujo roteiro pode ser encontrado em nosso site.  

 

 

 

 

 

A Direção  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   O C.E.U. entrará em recesso a partir de 
13 de dezembro de 2020. 

 
 

 

 

 

Retorno :   18 de janeiro de 2021  
(a princípio, na forma virtual, o que deverá ser 

confirmado oportunamente)                      

 

 

 
 

OBS.: Durante o recesso, além do  
Evangelho de Natal, teremos o Evangelho 

em forma de minipalestras nos dias 9 e 16 

de janeiro de 2021, também às 18h, pelo 
Skype, sendo o link da sala virtual 

disponibilizado próximo à data. 
  

O  C.E.U. Agradece a participação e a 
colaboração de todos e lhes deseja 

             Boas festas! 

 

EVANGELHO DE NATAL 
   19 de dezembro de 2020 (Sábado) 

  Às 18h – on line – através do Skype 

Será disponibilizado um link para a sala virtual 
 
 
 

 

 

NOTA:    As atividades on line deste ano 
seguem normalmente até dia 12 de dezembro 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceucompespiritasunidos@yahoo.com


Nó s e Jesus 
 

Fazendo um balanço, através de 

reflexões, és impelido a renovar 

conceitos, face à necessidade de colocar 

o Senhor em muitas das posições que 

Lhe competem e que Lhe tens negado. 

 Não poucas vezes, receoso e 

desiludido, interrogas, concluindo 

falsamente, qual registrando resposta 

infeliz, decorrente da íntima secura que 

padeces. 

 Se ainda não te convenceste da 

necessidade de sintonizar com Ele, 

completa os raciocínios, pondo-O presente 

e notarás diferenças. 

 Mencionas cansaço e desequilíbrio como carga que se sobrepões, esmagadora, quase   

te conduzindo ao fracasso. Todavia: "O fardo é leve!" 

 Referes que a amizade de amigos transitou da tua para províncias estranhas. Em 

decorrência sofres o vazio que ficou na alma, graças à deserção deles. No entanto: "Aquele que 

não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim." 

 Esclareces que a monotonia das atividades a pouco e pouco mata o ardor do ideal que 

antes te abrasava. Tens a sensação de que já não é a mesma a chama da fé, que ardia em ti. 

Apesar disso: "O trabalhador da undécima hora faz jus ao salário daquele da hora primeira." 

 Informas que desejarias novos sinais dos Céus, a fim de que se robustecessem as 

convicções que parecem esvaziadas de conteúdo, na torpe sociedade de consumo. Sem 

embargo, a lição é simples: "Bem-aventurados os que não viram e creram." 

 Minado por enfermidades insistentes que te roubam a vitalidade, inquires: "Onde o 

auxílio divino, na direção das minhas necessidades? " Não obstante, a resposta está enunciada 

há quase dois mil anos: 

 "Nem todos foram curados." 

 A ronda da fome aumenta cada vez mais, ampliando as dimensões dos seus domínios,  

e a miséria, soberana, governa milhões de destinos. Marejam-se os teus olhos, em justa 

compunção. No íntimo, indagas: "Por que o Senhor não solve a dificuldade? "Entrementes,      

a elucidação já foi dada: "Nem só de pão vive o homem. . ." 

 Sim, são horas de balanço interior, momento de colher o resultado da semeadura. 

 Cada um respira emocionalmente o clima da província psíquica em que situa as 

aspirações. 

 O homem alcança o destino que lhe compraz, e o ideal, nele, tem a vitalidade que o 

suprimento de sacrifício lhe dá, através de quem o sustenta. 

 És parte da família que constitui o rebanho do Cristo. O Senhor prossegue o mesmo. 

Faze um exame racional e honesto, a fim de verificares se a mudança, por acaso, não terá sido 

de tua parte. 

 O rumo que Ele nos aponta continua indicando liberdade. As amarras foram construídas 

por cada qual, para a própria escravidão espiritual. 

 Diante de tais considerações, no báratro dos tormentosos dias, convém consultar Jesus, 

sem cessar. E, se tiveres ouvidos capazes de escutar-discernindo, percebê-lo-ás a repetir: 

 "Eu sou o Caminho: Vinde a mim!" 

 
                                                      In: “Celeiro de bênçãos” - Divaldo P. Franco / Joanna de Ângelis 
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                                Da Infância à Juventude 
                      Aprendendo com Jesus 
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HOJE É DIA DE "FAXINA"  
 

 

 

 
Hoje é dia de faxina... 

Pegue todos os seus medos, problemas, 

ansiedade, sofrimentos, tudo aquilo que te 

impede de ser feliz e jogue na lata de lixo. 

 Faça uma faxina na sua vida, limpe tudo, 

sem medo de ser arrepender... deixe tudo 

preparado para um novo dia, um novo amor, 

um novo amanhecer, uma nova vida. 

Comece agora mesmo a se desfazer de 

tudo, não perca tempo, cada segundo é 

valioso demais. 

Não se esqueça de nada que possa 

atrapalhar sua nova vida. 

É preciso ter coragem para se livrar de 

tudo aquilo que durante muito tempo 

construímos, é preciso ter coragem para 

recomeçar, para dar uma chance a si mesmo, é preciso ter coragem para seguir em 

frente sem medos, sem se importar com os outros... é preciso ter coragem para se 

livrar dos problemas, é preciso ter coragem para não fraquejar no primeiro obstáculo. 

Olhe para você, lute por você, não desista de você, lute para que sua vida não se 

torne pesada, escura, sem vida, sem riscos. 

Olhe-se no espelho todos os dias e diga a si mesmo: “Eu sou, Eu posso, Eu 

consigo.” 

Corra o risco de tentar não levar mais a sua vidinha mais ou menos, e comece 

agora mesmo a construir uma nova vida cheia de coragem.  

Livre-se de tudo que impeça você de tentar começar uma nova vida, livre-se de 

tudo que impeça você de ser feliz. 

Vá, hoje é o dia da faxina. Limpe tudo e seja feliz ! 

Desconhecemos o autor 
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