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O mês de setembro comumente nos conduz a refletir sobre nossa
Pátria e a real significação da palavra independência. Em relação ao
aspecto individual, será válido considerar o quanto nos acomodamos
em nossa zona de conforto e até que ponto permitimos que
outros controlem nossa vida, pela qual somos os únicos
responsáveis.
Aproveitemos, pois, para rever algumas preciosas
colocações de nosso querido Chico Xavier em antiga entrevista para a TV.
“O Brasil será a grandeza ou a decadência que os homens, e especialmente os
dirigentes, dele fizerem. Todos devemos trabalhar, trabalhar duramente para cooperar,
não apenas criticar os homens públicos, mas, cada um de nós, no lugar em que está
colocado, trabalhar muito e não nos queixarmos de serviço extra.”
“Segundo Emmanuel, se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada
agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de
cada metrópole, escolheríamos a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo: ‘Amai-vos uns
aos outros como eu vos amei’.
E não é só o ‘amai-vos uns aos outros’; nós podemos amar-nos uns aos outros,
mas, ‘como Jesus nos amou’, é sem espírito de remuneração, sem espírito de
pagamento algum, de retribuição alguma, é com espírito de sacrifício e de renúncia
porque quem ama não cria problemas.”

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Livro Terceiro – Capítulo X – Livre Arbítrio
1. O homem tem livre-arbítrio nos seus
atos?
R— Pois se tem a liberdade de pensar,
tem a de agir. Sem o livre-arbítrio o
homem seria uma máquina.
2. O homem goza do livre-arbítrio desde o
nascimento?
R— Ele tem a liberdade de agir, desde
que tenha a vontade de fazê-lo. Nas
primeiras fases da vida, a liberdade é
quase nula; ela se desenvolve e muda de
objeto com as faculdades. Estando os
pensamentos da criança em relação com
as necessidades da sua idade, ela aplica o
seu livre-arbítrio às coisas que lhe são
necessárias.
3. As predisposições instintivas que o
homem traz ao nascer não são um
obstáculo ao exercício de seu livrearbítrio?
R— As predisposições instintivas são as
do Espírito antes da sua encarnação;
conforme for ele mais ou menos
adiantado, elas podem impeli-lo a atos

repreensíveis, no que ele será secundado
por Espíritos que simpatizem com essas
disposições; mas não há arrastamento
irresistível, quando se tem a vontade de
resistir. Lembrai-vos de que querer é
poder.
4. A alteração das faculdades intelectuais
pela embriaguez desculpa os atos
repreensíveis?
R— Não, pois o ébrio voluntariamente se
priva da razão para satisfazer paixões
brutais: em lugar de uma falta, comete
duas.
5. Qual é, no homem em estado
selvagem, a faculdade dominante: o
instinto ou o livre-arbítrio?
R— O instinto, o que não o impede de
agir com inteira liberdade em certas
coisas. Mas, como a criança, ele aplica
essa liberdade às suas necessidades e ela
se desenvolve com a inteligência. Por
conseguinte, tu, que és mais esclarecido
que um selvagem, és também mais
responsável que ele pelo que fazes.
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Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


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.

Sábados - das 10h às 11h30min

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).

Estudo da Doutrina Espírita

A Direção

A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

Evangelização Infantil

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.

_________________
1

A Nota Oficial da FEB é encontrada na íntegra em
https://www.febnet.org.br/portal/2020/06/05/pandemia-notaoficial-da-feb/
2
Ver jornal “A Tribuna” de 04/julho/2020, pg. A4
3

https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/leitura/mobile/
2020-07-03/2

Coronavírus: como a espiritualidade vê o momento planetário
Em entrevista especial para “O TEMPO”, Samuel Gomes, espírita, psicólogo humanista
transpessoal e tanatólogo mostra o que se deve aprender com a pandemia da Covid-19
Sob a ótica espiritual, há uma lição
que deve ser aprendida por todos
com a pandemia?
A humanidade, em sua maioria,
precisa repensar a vida, desenvolver
sua consciência mais lúcida e deixar
o estado evolutivo ainda tão
identificado com a realidade material.
Como exemplo dessa necessidade, vamos
refletir sobre uma orientação espiritual
que diz: “O que está ocorrendo neste
momento faz parte de um processo de
regeneração do planeta e reflete a grande
necessidade de mudança no estilo da vida
humana. O planeta está trabalhando na
limpeza que há tanto tempo as profecias
falam, não apenas em si, mas nas
diversas camadas existenciais ainda tão
pouco conhecidas devido à arbitrariedade
da maioria em exigir e fixar-se na ilusão
de que a vida seja tão somente material”.
As mensagens do lado de lá falam
sobre o tempo que essa pandemia vai
durar?
A pandemia vai exigir muito de toda a
humanidade por algum tempo e sua
evolução vai depender da forma como as
pessoas vão reagir a ela, podendo, a
partir daí, criar uma perspectiva de vida
diferente para a maioria. Vamos refletir
sobre a mensagem da espiritualidade
dentro desse contexto: “A dor é capaz de
despertar níveis de amor elevados na
humanidade”. Verificamos que isso
ocorre, principalmente, quando se trata
dos outros e de pessoas próximas de nós.
Quando observamos um sofrimento de
âmbito planetário como esse, isso se
acentua. A espiritualidade diz que “muitas
almas tiveram e terão seu desencarne
durante a pandemia e isso estava de
alguma forma previsto pela maneira como
muitos vivem e, assim, criam em seus
planos evolutivos essa necessidade”. Para
a espiritualidade, “o vírus é uma
manifestação real e indicadora do que
precisamos mudar”. À medida que vocês
sentem medo e acreditam que é o
apocalipse chegando, a ação do vírus se
fortalece. Quanto mais egoístas e mais
apegados aos bens materiais, mais ele se

fortalece. Saibam que a grande
diferença dele para outros tipos de
doença é a velocidade em que ele
consegue se alastrar, mas a cura, o
controle, a fraternidade e a
ressignificação são possíveis.
Esse processo faz parte da
regeneração da humanidade já
anunciada pela espiritualidade?
Voltemos aos aspectos da indicação dos
orientadores: “Para essa nova era de
regeneração planetária, o sofrimento foi a
única alternativa viável. O vírus convida
para uma nova perspectiva de vida, para
um alinhamento entre o que a alma pede,
o que o planeta suplica e o todo
manifesta. São tempos de dor, mas
também de resistência, de luz e de
profundas e urgentes mudanças”.
Estamos num período de encontro
conosco e de autoconhecimento e
podemos despertar uma consciência mais
íntima de nós e da vida.
Que atitudes devem ser incorporadas
neste momento?
Precisamos nos integrar mais uns com os
outros e não sustentar separatividade. A
mensagem da espiritualidade nos
esclarece: “Nesse momento há um
exército de trabalhadores da luz
auxiliando em cada canto de nosso
planeta, mas cabe a cada um de nós
alimentar o lado que queremos que
cresça e que seja útil à vida presente e
futura neste orbe”. Todos os
acontecimentos, sejam do passado ou os
atuais, estão dentro de uma ordem divina
e perfeita, apesar de não a
compreendermos. E como agentes vivos
da criação a retratar o Criador por meio
de nossas energias, pela forma como
pensamos e como manifestamos nossos
sentimentos, essas forças influenciadoras
da vida vão afetar de forma decisiva e
definir as características de nossas
existências. A pandemia será superada,
mas sua intensidade, extensão e duração
de dor, serão fruto do desejo, da decisão
e das atitudes individuais perante ela.
Por Ana Elizabeth Diniz – Belo Horizonte, 14/04/2020
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Da Infância à Juventude
Aprendendo com Jesus
&
ESCOLHAS
Hoje levantei cedo
pensando no que tenho a
fazer antes que o relógio
marque meia-noite.
É minha função escolher
que tipo de dia vou ter
hoje.
Posso reclamar
porque está chovendo, ou
agradecer às águas por
lavarem a poluição;
Posso ficar triste por não ter
dinheiro, ou me sentir encorajado para
administrar minhas finanças, evitando o
desperdício;
Posso reclamar sobre minha saúde,
ou dar graças por estar vivo;
Posso me queixar dos meus pais por não
terem me dado tudo o que eu queria, ou
posso ser grato por ter nascido;

Posso reclamar por
ter que ir trabalhar, ou
agradecer por ter
trabalho;
Posso sentir tédio
com o trabalho
doméstico, ou agradecer
a Deus por ter um lar;
Posso lamentar
decepções com amigos,
ou me entusiasmar com
a possibilidade de fazer novas
amizades.
Mas… se as coisas não saíram
como planejei posso ficar feliz por ter
hoje para recomeçar.
O dia está na minha frente
esperando para ser o que eu quiser.
E aqui estou eu, o escultor que
pode dar forma.
Tudo depende de mim.

Nota: Apesar de muitas vezes atribuído a Charles Chaplin, em inglês, a língua materna de Chaplin, não existe
qualquer referência a esse texto como sendo do autor, sendo o pensamento referido como de autoria desconhecida.

Enquanto refletimos nas
mensagens do texto, busquemos
no quadro ao lado as
palavras abaixo:

Agradecer
Escultor
Forma
Saúde
Graças
Administrar
Escolhas
Trabalho
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