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SE ...
Se, quando a nota musical fosse convocada
pelo artista para uma composição, ela dissesse:
“não é uma nota que faz a música…” , não nasceriam sinfonias e o homem jamais poderia se
extasiar com a música que lhe enche os ouvidos
e a alma.
Se, quando a palavra fosse convidada a
ser escrita, dissesse: “não é uma palavra
que faz uma página…”, não existiram livros
que beneficiam tantas vidas.
Se, quando o construtor buscasse a pedra,
ela dissesse: “não há pedra que possa montar uma parede…”, não haveria casas, edifícios, construções tão espetaculares,
que parecem desafiar o homem.
Se, quando a gota caísse sobre a
terra, dissesse: “uma gota d’água não faz um
rio…”, não haveria rios, lagos, mares e oceanos.
Se, nas mãos do semeador, o grão dissesse:
“não é um grão que semeia um campo…”, não
haveria colheitas abundantes e mesas fartas.
Se, o homem simplesmente considerar que
não é um gesto de amor que pode salvar a
humanidade, jamais haverá justiça, paz, dignidade e felicidade na terra.

Assim como as sinfonias precisam de cada
nota, assim como o livro precisa de cada palavra, não sendo nenhuma dispensável; assim
como as construções precisam de cada pedra
no seu exato lugar; e os rios, lagos, mares e
oceanos precisam de cada gota d’água;
assim como a colheita precisa de cada
grão, a humanidade precisa de você.
Exatamente!
De você! Onde estiver. Você é único,
e, portanto, insubstituível.
O mundo espera. As criaturas precisam, e Deus conta conosco.
(Desconhecemos o autor)

Façamos do comprometimento a tônica do nosso trabalho, a fim de que sejamos agentes nas transformações verdadeiramente significativas para o
mundo, em prol da esperança, da justiça e do bemestar de todos, a começar por quem está ao nosso
lado e que conosco divide venturas e rigores da vida.
Paz em todos os corações
A direção

ESTUDANDO KARDEC

O CÉU E O INFERNO – Parte Primeira – Capítulos I, II e III
1- Quando deixamos a Terra para onde vamos?
R- Vamos viver na espiritualidade, encontrar os
que conviveram conosco na vida Terrena e, principalmente, sermos julgados de acordo com aquilo de bom ou de mal que fizemos na Terra.
2- Por que o homem ainda teme a morte?
R- O temor à morte é um efeito da Sabedoria
Divina, e consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. O temor é
necessário para que não nos esqueçamos de que
nosso trabalho terrestre servirá para o nosso adiantamento, no intuito de chegarmos à perfeição.
3- Por que os Espíritas não temem a morte?
R- Porque a vida futura deixa de ser uma hipótese para se transformar em realidade. É a continuação da vida terrena em melhores condições,
porque fatos testemunhados estão de acordo com
a lógica, a justiça e a bondade de Deus e com as
aspirações mais profundas do homem.
4- Como são criados os Espíritos?
R- Os Espíritos são criados simples e ignorantes,
mas dispondo de aptidão para que tudo conheçam e progridam, em virtude do livre arbítrio.

5- Como atingir a felicidade para o Espírito?
R- A felicidade está na razão direta do progresso
realizado, de sorte que, de dois Espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente
por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral.
6- Como se dá o progresso dos Espíritos?
R- O progresso do Espírito é fruto do próprio trabalho, e em sendo livre, trabalha no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com
mais ou menos negligência, de acordo com a sua
vontade, acelerando ou retardando esse progresso, e, por consequência, a sua própria felicidade.
7- Por que é necessária a encarnação?
R- Porque é através dela que se dá o duplo progresso, intelectual e moral. Nem sempre os dois
andam juntos, mas, o que o Espírito não consegue em dado tempo, vai alcançar em outro, de
modo que os dois progressos acabam por atingir
o mesmo nível. É daí que se explica que homens
inteligentes e instruídos, às vezes, são pouco adiantados moralmente, e, homens pouco intelectualizados, são muito avançados, moralmente.

PALESTRAS DO MÊS DE MARÇO
DIA
1
2
5
6
8
9
12
13
15
16
19
20
22
23
26
27
29
30

Companheiros Espíritas Unidos
________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ___

R. Comendador Alfaia Rodrigues, 67
Embaré - Santos/SP
Fone: 013-3326-0746
Filiações
FEB – Federação Espírita Brasileira
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PALESTRANTE

TEMA

Os Milagres à Luz
Dárcio Destro
do Espiritismo
Daniela dos S. R. Alves Pinto
Odair da Cruz
Jesus,
José de Abreu (Zezinho)
O divino amigo
Nazareth Coelho
Andréa Amaral Quintela
Álfia Gama Dicolla
Rubens Tavares Lima
As Leis Morais
Jaime Togores
Jorge Monte Alegre Neto
Silvia Helena Vicente
Influências
Miriam Eliseu Matos
Espirituais
Wladimir Baptista
Márcio Pires
Marília Rossi Nogueira
A Páscoa na
Claudete Louzada
Visão Espírita
Reinaldo Marangoni
Márcia Goulart

O segundo sábado é dia de . . .

E-mail

ceuespiritasunidos@gmail.com

As Formiguinhas do C.E.U. esperam por Você !!

Facebook

C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas

Dia 13 DE ABRIL DE 2013 - Às 16h

Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Triagem


O ESPIRITISMO
E O TEMPO

Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem


Sábados: 18h - Palestra e Passe


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

Palestrante:

E E
Evangelização Infantil

Eloísa Ferraz Pires
(Filha de José Herculano Pires)

Sábados - das 10h às 11h30min

"Não se pode ensinar tudo a
alguém,
pode-se apenas ajudá-lo a
encontrar, por si mesmo, o caminho."

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

Galileu Galilei



Distribuição de

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos

a famílias carentes
Participe você também!

ASSOCIE-SE AO C.E.U.

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir
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Amar se aprende amando
(Carlos Drummond de Andrade)

De hoje em diante, todos os dias, ao acordar, direi:
Eu, hoje, vou ser feliz!
Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade.
Sentirei que estou vivendo, respirando.
Posso desfrutar de todos os recursos da natureza,
gratuitamente.
Não preciso comprar o canto dos pássaros,
nem o murmúrio das ondas do mar.
Lembrarei de observar a beleza das árvores, das flores,
da relva, da natureza em geral.
Vou sorrir mais, sempre que puder.
Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades.
Não vou julgar os atos dos meus semelhantes
e vou aprimorar os meus.
Lembrarei de telefonar para alguém
só para dizer que estou com saudades.
Reservarei alguns minutos de silêncio para ter
a oportunidade de ouvir.
Não vou lamentar nem amargar as injustiças,
mas vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos.
Terei sempre em mente que o tempo passado não volta mais
e vou viver todos os minutos proveitosamente.
Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos,
nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais
não tenho mais ação.
Não vou sofrer pelo que não tenho e gostaria de ter,
buscarei ser feliz com o que possuo.
E o maior bem que possuo é a própria vida.
Vou lembrar de ler uma poesia,
ouvir uma canção e dedicá-las a alguém.
Vou fazer algo por alguma pessoa sem esperar nada em troca,
apenas pelo prazer de vê-la sorrir.
Vou lembrar que existe alguém que me quer bem.
Vou dedicar uns minutos de pensamento para os que já se
foram, para que saibam que sempre serão uma doce lembrança
até que venhamos a nos encontrar outra vez.
Vou procurar transmitir um pouco de alegria aos outros,
especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo
querem se aproximar.
E, quando a noite chegar, eu vou olhar para o céu, para as
estrelas e para o luar e agradecer a Deus,
porque hoje ... eu fui feliz!
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O
maior
bem que
possuo
éa
própria
vida.

Evangelho para a Infância e a Juventude

Jardim ou Jardineiro?
O que é que se encontra no início?
O jardim ou o jardineiro?
É o jardineiro.
Havendo um jardineiro,
mais cedo ou mais tarde um jardim aparecerá.
Mas, havendo um jardim sem jardineiro,
mais cedo ou mais tarde ele desaparecerá.
O que é um jardineiro?
Uma pessoa cujo pensamento
está cheio de jardins.
O que faz um jardim
são os pensamentos do jardineiro.
O que faz um povo
são os pensamentos daqueles que o compõem.
(Rubem Alves)
C.E.U. Companheiros Espíritas Unidos

C.E.U. Companheiros Espíritas Unidos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 01/13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 02/13

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

A
DIRETORIA
EXECUTIVA
desta
Instituição, nos termos do art. 17, alínea a e
parágrafo único do seu Estatuto, CONVOCA
os associados que estejam quites com a
tesouraria, para que compareçam em sua
sede
social,
Rua
Comendador
Alfaia
Rodrigues nº 67, no dia 13 de março de
2013 (quarta-feira), às 19h em primeira
chamada, ou até às 19h30min em
segunda
chamada,
para
análise
e
aprovação da prestação de contas do
exercício anterior (Demonstração da Receita
e da Despesa), bem como deliberar sobre
assuntos gerais de interesse da instituição.

O Presidente desta Instituição, no uso das faculdades
que lhe confere o Estatuto, convoca os Srs. Diretores, nos
termos do artigo 22, para a Reunião Ordinária a ser
realizada
na sede social, Rua Comendador Alfaia
Rodrigues nº 67, no dia 13 de março de 2013 (quartafeira), às 20h30 em primeira chamada, ou até às 21h
em segunda chamada, para deliberarem sobre a
seguinte pauta:

Santos, 30 de janeiro de 2013.

1 – tomar conhecimento do resultado da Assembleia Geral
Ordinária realizada na mesma data;
2 – tomar conhecimento da obrigatoriedade de adoção do
Termo de Adesão do Trabalhador Voluntário, instituindo-o;
3 – deliberar sobre as atividades a serem desenvolvidas
para comemoração ao 25º aniversário do C.E.U.;
4 – deliberar sobre assuntos gerais de interesse da
instituição.
Santos, 30 de janeiro de 2013.

SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES
Presidente

SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES
Presidente
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