
Mensageiro do C.E.U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Companheiros Espíritas Unidos” 
Informativo nº 188 – Ano XVII  – janeiro de 2019 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TEMPO DA REGRA ÁUREA 
 

"Assim, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, 

 fazei-o também a eles; esta é a lei e os profetas."  (Matheus cap.7 v.12) 
 

Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. 
Alimentaremos para com os semelhantes os 

sentimentos que esperamos alimentem eles para 
conosco. 

Pensaremos acerca do próximo somente aqui-
lo que estimamos pense o próximo quanto a nós 

Falaremos as palavras que gostaríamos de 
ouvir. 

Retificaremos em nós tudo o que 
nos desagrade nos outros. 

Respeitaremos a tarefa do compa-
nheiro como aguardamos respeito para a 
responsabilidade que nos pesa nos ombros. 

Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião 
e a família do vizinho tão preciosos quanto os 
nossos. 

Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como 
ficamos felizes ao sermos auxiliados sem que 
dirijam perguntas. 

Ampararemos as vítimas do mal com a bon-
dade que contamos receber em nossas quedas, 
sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade 
a prática do bem. 

Trabalharemos e serviremos de moldes que 
reclamamos do esforço alheio. 

Desculparemos incondicionalmente as ofen-
sas que nos sejam endereçadas no mesmo pa-
drão de confiança dentro do qual aguardamos as 
desculpas daqueles a quem porventura tenha-
mos ofendido.  

Conservaremos o nosso dever em linha 
reta e nobre, tanto quanto desejamos reti-
dão e limpeza nas obrigações daqueles 
que nos cercam. 

Usaremos paciência e sinceridade 
para com os nossos irmãos, na medida 

com que esperamos de todos eles paciência e 
sinceridade, junto de nós. 

Faremos, enfim, aos outros o que desejamos 
que os outros nos façam. 

Para que o amor não enlouqueça em paixão e 
para que a justiça não se desmande em despo-
tismo, agiremos persuadidos de que o tempo da 
regra áurea, em todas as situações, agora ou no 
futuro, será sempre hoje. 

 

In: “Opinião Espírita” – FCX / Emmanuel

 

 
 

 
 
 

1- As qualidades morais do médium têm influên-
cia capital sobre a natureza dos Espíritos que se 
comunicam por seu intermédio? 
- A alma exerce sobre o Espírito comunicante 
uma espécie de atração ou de repulsão, segun-
do o grau de semelhança ou dessemelhança 
entre eles. Os bons têm afinidade com os bons e 
os maus com os maus.  

2- O que ocorre se o médium é de baixa moral? 
- os Espíritos inferiores se agrupam em torno 
dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos 
bons Espíritos a que ele apelou. 

3- Quais as qualidades que atraem os bons Es-
píritos? 
- A bondade, a benevolência, a simplicidade de 
coração, o amor ao próximo, o desprendimento 
das coisas materiais. 

4- Das imperfeições morais, qual a mais explo-
rada pelos maus Espíritos? 
- o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, 
a cupidez, a sensualidade e todas as paixões 
pelas quais o homem se apega à matéria são 

portas abertas aos Espíritos maus, mas a que 
eles exploram com mais habilidade é o orgulho 
que tem posto a perder numerosos médiuns. 

5-  Quais são as características dos médiuns 
orgulhos? 
- Confiança absoluta na superioridade das co-
municações obtidas, desprezo pelas que não 
vierem por seu intermédio, consideração irrefle-
tida pelos grandes nomes, rejeição de conse-
lhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento dos 
que podem dar opiniões desinteressadas, confi-
ança na própria habilidade apesar da falta de 
experiência. Julga-se indispensável, dá-se ares 
de importância.  

6– O que mais importa considerar no médium 
verdadeiramente bom, em que se pode confiar? 
 - É a natureza dos Espíritos que o assistem. 
Importa mais a linguagem e menos o nome. 
Convicto de que sua faculdade é um dom 
que lhe foi concedido para o bem, não se 
prevalecerá dela de maneira alguma, nem  
se atribuirá qualquer mérito por possuí-la. 

   ESTUDANDO KARDEC   
O Livro dos Médiuns –Capítulo XX– Influência Moral dos Médiuns 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE CURSOS 

ESDE – (Tomo II) Estudo 

Sistematizado da 

Doutrina Espírita 

 

Início : 05/02 

(Terça-feira)  às 20h 

 
O Evangelho Segundo o 
Espiritismo   

e 

O Livro Dos Espíritos  
(CURSO LIVRE) 

Turma da noite 

Início : 17/01         
(Quinta-feira) às 20h 

 

Turma da tarde   

Início:  18/01 
(Sexta-feira) às 15h 

 
REFORMA ÍNTIMA 

Início:   07/02  

(Quinta-feira) às 20h 

                         Estudo, alegria, amizade   

                                 Início: 09/02 

Jovem, participe !         (Sábado) das 10h às 11h30 

  

Evangelização Infantil 

                                 Início: 09/02 

                      (Sábado)  das 10h às 11h30 

 

PALESTRAS DO MÊS DE JANEIRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

15 Silvia Helena Vicente  

A Fé que 
Remove 

Montanhas 

16 José de Abreu (Zezinho) 

18 João Antônio Filippini Garcia 

19 Márcio Pires 

22 Carmen Silvia Perez Vasques  

A Lei do 
Trabalho 

23 José Antônio Evangelista 

25 Nilton Jr. 

26 Reinaldo Marangoni 

29 Gerson da Silva Gonçalves Os Obreiros 

do Senhor 30 Dra. Tereza Cristina Or 
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CNPJ: 57.735.136/0001-67 

R. Comendador Alfaia Rodrigues, 67  

Embaré  -  Santos/SP 

CEP 11025-151 

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 

    

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. 
 

Em fevereiro não haverá  
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“A mediunidade constitui-se num instrumento 

de trabalho para aqueles que retornam à vida 
corporal as mais das vezes em serviço de 

reajustamento. Mas, representa, ao mesmo tempo, 
uma faca de dois gumes. Dotado de livre arbítrio, o 

reencarnado tanto pode utilizar proficuamente esse 
instrumento de trabalho, como deixá-lo 

desaproveitado a enferrujar, ou transformá-lo em 
arma de destruição.” 

Aureliano Alves Netto 
In: Revista Internacional de Espiritismo (1972) 

 

 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceucompespiritasunidos@yahoo.com
http://www.guia.heu.nom.br/livre-arbitrio.htm


 

Quando o desvelado orientador 
chegou ao Planeta, encaminhando o 

aprendiz à experiência nova, o lar estava 
em festa, na celebração do Ano Novo. 

Músicas alegres embalavam a casa, 
flores festivas enfeitavam a mesa lauta. 

Riam-se os jovens e as crianças, 
enquanto os velhos bebiam vinhos de 

júbilo. 

O devotado amigo abraçou o 
tutelado e falou: 

- Nova existência, meu filho, é qual 
Ano Novo. Enche-se o coração das 

esperanças mais belas. Troca-se o 
passado pelo presente. Rejubila-se a 

alma na oportunidade bendita. 

Promessas divinas florescem no coração. 

O tempo é o tesouro infinito que      

o Criador concede às criaturas.  

Não esqueças, todavia, que a 

concessão de um tesouro é título de 

confiança, e toda confiança traduz 
responsabilidade. 

       Tanto prejudica a obra de Deus       
o avarento que restringe a circulação     

dos valores, como o perdulário que os 
dissipa, olvidando obrigações sagradas. 

O tempo, desse modo, é benfeitor 

carinhoso e credor imparcial 
simultaneamente. 

Na terra a maioria dos homens não 
chegou ainda a compreendê-lo. 

Os ignorantes perdem-no. 

Os loucos matam-no. 

Os maus envenenam-no. 

Os indiferentes zombam dele. 

Os vaidosos confundem-no. 

Os velhacos enganam-no. 

Os criminosos perturbam-no. 

Riem-se dele os pândegos. 

Os mentirosos ridicularizam-no. 

Os tolos esquecem-no. 

Os ociosos combatem-no. 

Os tiranos abusam dele. 

Os irônicos menosprezam-no. 

Os arbitrários dominam-no. 

Os revoltados acusam-no. 

Aproveitam-no os trabalhadores fiéis. 

O tempo, contudo, meu filho, 
pertence ao Senhor e ninguém pode 

subverter a ordem de Deus. 

É por isso que, ao fim da existência, 

cada um recebe conforme usou o divino 
patrimônio. 

Vale-te, pois, da oportunidade nova, 

sem olvidares o dever, convicto de que 
ninguém falará ou agirá no mundo, em 

vão. 

O homem precipita-se. O tempo 

espera. O primeiro experimenta. O 
segundo determina. 

Se atingires a alegria de recomeçar, 

alcançarás, igualmente, o dia de acertar. 

Lembra-te de que o tempo  

ensinará aos ignorantes. 

Anulará os loucos. 

Envenenará os maus. 

Zombará dos indiferentes. 

Confundirá os vaidosos. 

Esclarecerá os velhacos. 

Perturbará os criminosos. 

Surpreenderá os pândegos. 

Ridiculizará os mentirosos. 

Corrigirá os tolos. 

Combaterá os ociosos. 

Ferirá os tiranos. 

Menosprezará os irônicos. 

Prenderá os arbitrários. 

Acusará os revoltados. 

Compensará os trabalhadores fieis. 

 

       Calou-se o venerável ancião. 

Havia risos à mesa doméstica, 
expectativa no candidato à reencarnação, 

sorrisos paternais no velhinho 
experiente. 

O sábio abraçou novamente o 
discípulo e despediu-se rematando: 

- Não te esqueças de que o tempo é 

generoso nas concessões e justo nas 
contas. Vai, porém, meu filho, e não 

temas. 

Nesse instante, à maneira do 

homem, cheio de esperanças que penetra 

o Ano Novo, o aprendiz reingressou na 
onda do nascimento. 

   
In: "Pontos e Contos" – Francisco C. Xavier –Irmão X 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

 
 

O ENSINO DA LUZ 
 

– Senhor – disse Tadeu a 

Jesus, após o dia de trabalho 

estafante –, qual é o nosso dever 

maior, na execução do 

Evangelho para a redenção das 

criaturas? 

O Mestre fitou o céu azul 

em que nuvens pequeninas 

semelhavam estrigas de linho 

alvo. E falou em seguida: 

– Em meio de grande tempestade, 

inúmeros viajantes se recolheram a 

enorme casarão que se assemelhava a 

um labirinto. Porque sentissem medo uns 

dos outros, cada qual se escondeu nos 

quartos mais internos e, vindo a noite, em 

vão procuraram o lugar de saída. 

Começou, então, enorme conflito. 

Lamentos. Pragas. Assaltos. Correrias. 

Pancadas. Crimes nas trevas. 

Um homem, que por ali passava, 

ouviu os rogos de socorro que partiam do 

infortunado reduto e, longe de gritar ou 

discutir, acendeu a sua candeia e 

passou entre os amotinados, em 

profundo silêncio.  

Bastou a luz dele para que 

todos percebessem os disparates 

que vinham fazendo, ao mesmo 

tempo que encontravam, por si 

mesmos, a porta libertadora. 

O Mestre fez grande 

intervalo e voltou a dizer: 

– Se a luz do bom exemplo estiver 

em nós, os outros perceberão, com 

facilidade, o caminho. 

– E que fazer, Senhor, para 

semelhante conquista? 

Jesus, continuando em sua 

contemplação do céu, como exilado 

buscando alguma visão da pátria 

longínqua, aclarou docemente: 

– Procuremos o Reino de Deus e a 

sua justiça, isto é, vivamos no amor puro 

e na consciência tranquila... E tudo o mais 

ser-nos-á acrescentado. 

In: "A Vida Escreve" – Francisco C.  Xavier/ Hilário Silva 

 

Caça-palavra 
 

Vamos caçar as palavras  

enquanto refletimos  sobre   

o que o Jesus nos ensinou. 
 

Contemplação 
Exilado 

Semelhante 
Libertadora 

Caminho 
Exemplo 

Dever  

Evangelho 
Redenção 

Justiça 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

 

 

  

RESPOSTA 

Caça-palavra 

Janeiro / 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


