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Editorial
A gestão da atual diretoria do C.E.U. aproxima-se do final. Neste mês publicamos o
edital da eleição, sendo aberto o prazo para apresentação de chapas de candidatos à
continuidade do trabalho de direção material da Casa.
Nos últimos meses passamos por diversas dificuldades, pois o isolamento social,
devido à pandemia de covid19, nos obrigou ao fechamento temporário da casa. Manter
os trabalhos sem exceção, na forma virtual, está sendo um grande desafio, e se
estamos conseguindo, temos muito a agradecer: a nosso Pai, ao Mestre, aos Mentores
e equipes espirituais, aos trabalhadores, alunos e frequentadores. Igualmente
agradecemos a todos que têm auxiliado no cumprimento das obrigações materiais e
financeiras, o que também tem exigido grandes esforços.
A renovação é sempre muito bem-vinda. Convidamos os associados a participarem do
esforço conjunto para a continuidade dos trabalhos desta casa abençoada onde, sob a
luz do Mestre e de seu Evangelho, encontramos abrigo e alento para seguir em nossa
jornada.
A Direção
O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Livro Segundo – Capítulo VI – Relações Além Túmulo
1. A alma, ao deixar os despojos mortais,
vê imediatamente os parentes e amigos
que a precederam no mundo dos
Espíritos?
R—Imediatamente, nem sempre; pois,
como já dissemos, é-lhe
necessário algum tempo para reconhecer
o seu estado e sacudir o véu material.
2. Como a alma é recebida, na sua volta
ao mundo dos Espíritos?
R—A do justo, como um irmão bemamado e longamente esperado; a
do mau, como um ser que se desprega.
3. Que sentimento experimentam o
Espíritos impuros, à vista de outro mau
Espírito que chega?
R—Os maus ficam satisfeitos de verem os
seres à sua imagem e como eles privados
da felicidade infinita; como acontece, na
Terra, a um ladrão entre os seus iguais.
4. Nossos parentes e nossos amigos vêm,
às vezes, ao nosso encontro, quando
deixamos a Terra?
R—Sim, vêm ao encontro da alma que

estimam, felicitam-na como no regresso
de uma viagem, se ela escapou aos
perigos do caminho, e a ajudam a se
desprender dos liames corporais. E um
favor concedido aos bons
Espíritos, quando os que os amam vêm
ao seu encontro, enquanto os que
estão manchados ficam no isolamento ou
cercados somente de Espíritos
semelhantes a eles: é uma punição.
5. Os parentes e os amigos reúnem-se
sempre após a morte?
R—Isso depende de sua elevação e do
caminho que seguem para o
seu adiantamento. Se um deles está mais
adiantado e marcha mais rápido que
o outro, não poderão ficar juntos;
poderão ver-se algumas vezes, mas
não estarão sempre reunidos, a não ser
quando possam marchar ombro a
ombro, ou quando tiverem atingido a
igualdade na perfeição. Além disso, a
privação de ver os parentes e amigos é
às vezes uma punição.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2020
Prestação anual de contas – Exercício de 2019
O Presidente desta Instituição, no uso de suas atribuições
estatutárias, e em conformidade como o artigo 18, parágrafos 1º e
2º do Estatuto Social, CONVOCA os associados em dia com as
responsabilidades sociais, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária para prestação de contas relativas ao exercício de
2019, que ocorrerá no dia 04 de dezembro de 2020, às 20h em
primeira chamada, ou às 20h30 em segunda chamada, na sua
sede, Rua Com. Alfaia Rodrigues, 67 – Embaré – Santos – SP.
Esta A.G.E. está sendo convocada em substituição àquela
anteriormente convocada para 25 de março de 2020, cuja
realização não pode acontecer em função dos impedimentos
relativos às medidas de isolamento social impostos para controle
da pandemia de covid19, em especial o Decreto Municipal
8898/2020.
Em conformidade com as medidas oficiais de isolamento social
vigentes, cumpre informar que o C.E.U. adotará todas as medidas
sanitárias exigidas para a realização a A.G.E., sendo obrigatório o
uso de máscara facial para ingresso e permanência no local.
Santos, 30 de outubro de 2020

Osvaldo de Oliveira
Presidente da Diretoria

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
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ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2020
Eleição de Diretoria Executiva e Conselho Fiscal – biênio
2021/2022

O Presidente desta Instituição, no uso de suas atribuições
estatutárias, CONVOCA os associados em dia com suas
responsabilidades sociais, para participarem da eleição que definirá
nova Diretoria Executiva e novo Conselho Fiscal para o biênio
2021/2022. O processo eleitoral ocorrerá no dia 04 de dezembro
de 2020, às 18h30 em primeira chamada, ou às 19h em segunda
chamada, na sua sede, Rua Com. Alfaia Rodrigues, 67 – Embaré –
Santos – SP.
Poderão compor as chapas de candidatos todos os associados que
se enquadrem nas condições previstas no Estatuto do C.E.U., em
especial o parágrafo único do artigo 5º, e desde que em pleno gozo
de seus direitos legais diante da legislação vigente. Em função de
estarem suspensas temporariamente as atividades presenciais do
C.E.U, devido à pandemia, a apresentação das chapas deverá ser
feita no período compreendido entre 00h00 do dia 05/11/2020 até
as 23h59 do dia 27/11/ 2020, exclusivamente através de ofício
encaminhado ao e-mail ceucompespiritasunidos@yahoo.com .
Em conformidade com as medidas oficiais de isolamento social
vigentes, cumpre informar que o C.E.U. adotará todas as medidas
sanitárias exigidas para a realização a A.G.O., sendo obrigatório o
uso de máscara facial para ingresso e permanência no local.
Santos, 30 de outubro de 2020

Osvaldo de Oliveira
Presidente da Diretoria

A SAUDADE E O APEGO
─ Boa tarde ─, disse-me a
senhora que encontro, todos os dias,
no parque em que costumo me
exercitar.
─ Boa tarde ─ respondi.
Ela pediu licença e se sentou ao meu
lado, no banco no qual eu me
encontrava.
─ Sabe, meu filho, ─ disse ela, dando
uma leve batidinha em minha mão ─
hoje estou muito feliz, pois essa noite tive
um sonho maravilhoso e muito peculiar.
Ela desejava conversar, compartilhar
com alguém a sua experiência. Encorajeia a que me relatasse o que sonhara.
─ Sonhei que caminhava por uma
belíssima praia, sozinha, sentindo a brisa
doce do mar. Porém, em certo momento,
duas figuras vieram ao meu encontro e
me ofertaram os braços. E, mesmo que
eu não conseguisse identificar os rostos
delas, aceitei o convite gentil. Desse
modo, uma à minha direita e outra à
minha esquerda, começamos a caminhar
os três, de braços dados.
Percebendo o meu interesse, ela
prosseguiu:
─ Em certo momento do meu sonho,
aqueles desconhecidos que caminhavam
comigo me apontaram o pôr do sol, que
se
fazia
esplêndido
no
horizonte.
Extasiada, contemplei aquela beleza.
Quem estava à minha esquerda falou:
"Não
seria
perfeito
se
o
tempo
congelasse, neste instante, e tivéssemos
este espetáculo eternamente? Assim, em
qualquer momento que o quiséssemos,
ele estaria à nossa disposição.”
Ponderei tais palavras e, quando
estava prestes a concordar, a figura da
direita disse: “Melhor ainda não seria
registrar tal instante nas telas de nossas
recordações e acessá-lo sempre, onde e
quando quisermos? Lembraríamos o
momento com carinho e o teríamos
dentro de nós, como prova de que esse
momento fez-se inesquecível. Porque o

tempo garante que tudo passe, que
tudo se modifique, que tenhamos
encontros e reencontros, mas
as boas recordações são a
certeza de que eles foram
especiais.”
Assim ocorre com o sol
em seu curso diário, ora
nascendo, ora se pondo. Mas
são
as
lembranças
que
trazemos de cada ciclo que o faz único.
Quando
o
sol,
finalmente,
desapareceu no horizonte, as duas
figuras despediram-se de mim e fizeram
menção de partir... Dei-me conta de que
não as conhecia, não conseguira lhes
enxergar o rosto. Perguntei: ─ Quem são
vocês?
Aquela que estivera à minha
esquerda foi a primeira a responder:
─ Chamo-me apego.
A
da
direita
respondeu
imediatamente depois:
─ Chamo-me saudade.
Dando outro tapinha carinhoso em
minha mão, a senhora levantou-se do
banco e, sorrindo, disse adeus, deixandome mergulhado em pensamentos e na
companhia de um belo cair de tarde...
***

Alguns
de
nós
confundimos
saudade com apego.
Quando um ente querido parte
para as esferas do infinito, muitas vezes
transformamos as boas recordações
que dele temos em apegos infindos,
inconformados por esses instantes de
alegria terem ficado no passado.
E, por muito pensarmos no ontem,
nos esquecemos do futuro.
Que a saudade que cultivamos
daqueles que partiram nos conserve a
certeza de que o passado foi valoroso e
que o tão desejado reencontro virá.
Redação do Momento Espírita.
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Da Infância à Juventude
Aprendendo com Jesus
&

Oremos

Senhor meu Deus e meu Pai, louvado sejas Tu.
Tua é a grandeza, o poder, a glória, a honra e a majestade.
Tu és o Senhor sobre tudo e todos.
Estás acima de nós e mesmo assim te relacionas conosco de uma forma poderosa.
Tudo vem de ti e a tua Soberania é tremenda.
Quero louvar-te, meu Deus.
O que eu posso dar-te, se tudo é teu?
O que eu posso oferecer-te, se tudo vem de ti?
Nada mais me resta a não ser entregar-te a minha vida. Por isso, cumpra-se em mim segundo a
tua boa vontade.
(Baseado em I Crônicas 29 – constante no blog de Jónatas Lopes)

COMUNICADO
RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS
C.E.U. – COMPANHEIROS ESPÍRITAS UNIDOS, reiterando seu comunicado anterior,
vem informar que, priorizando a saúde, e em atendimento às orientações da
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA (FEB), em particular à Nota Oficial de 04 de junho
de 20201, assim como dos órgãos regionais de Unificação,2 permanecerá com a casa
física fechada, mantendo suas atividades na forma virtual, por tempo indeterminado.
Por outro lado, o Decreto Municipal 8.996/20203, ao estabelecer as regras para
reabertura parcial e condicionada de igrejas e templos, estabelece no artigo 2º, inc.
IV, dentre outras e cumulativamente, a limitação de ingresso ou permanência de uma
pessoa (trabalhador ou frequentador) a cada 10 metros quadrados de área
construída. Tendo a casa física 125,7m2, podem ser admitidas no máximo doze
pessoas. Levando-se em conta que para as atividades é preciso no mínimo cinco
trabalhadores, fica inviabilizada a realização das atividades presenciais na casa.
Neste momento cabe enfatizar a necessidade de cautela, tendo em vista que a maior
parte dos dirigentes, trabalhadores e frequentadores da casa pertencem ao grupo de
risco para a pandemia. Há, também, a necessidade de adaptação da casa e dos
trabalhos às novas condições.
Reitera que, em todos os horários dos trabalhos e estudos da Casa, os trabalhadores
se reúnem no modo on line para a leitura de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e
vibrações por todos os necessitados.
Convida a todos para participarem do estudo virtual do Evangelho, que ocorre às
quintas-feiras (20h) e às sextas-feiras (15h), através do aplicativo Skype (por celular
ou computador). Maiores informações, inclusive quanto a agendamento do Diálogo
Fraterno on line, podem ser solicitadas na página do C.E.U. no Facebook, ou pelo chat
no Skype (CEU CENTRO ESPÍRITA).
A Direção
_________________
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A Nota Oficial da FEB é encontrada na íntegra em
https://www.febnet.org.br/portal/2020/06/05/pandemia-nota-oficial-da-feb/
2
Ver jornal “A Tribuna” de 04/julho/2020, pg. A4
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https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/leitura/mobile/2020-07-03/2

