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O EVANGELHO E A MULHER
“Assim devem os maridos amar a suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos.
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.”
(Paulo – EFÉSIOS, 5: 28.)
Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido
acusado de excessiva severidade
para com o elemento feminino. Em
alguns trechos das cartas que
dirigiu às igrejas, Paulo propôs
medidas austeras que, de certo modo,
chocaram
inúmeros
aprendizes.
Poucos discípulos repararam, na energia
das palavras dele, a mobilização dos recursos
do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da
mulher e dos patrimônios de elevação que lhe
dizem respeito.
Com Jesus, começou o legítimo feminismo.
Não aquele que enche as mãos de suas
expositoras com estandartes coloridos das
ideologias políticas do mundo, mas que lhes
traça nos corações diretrizes superiores e
santificantes.
Nos ambientes mais rigoristas em matéria
de fé religiosa, quais o do Judaísmo, antes do
Mestre, a mulher não passava de mercadoria

condenada
ao
cativeiro.
Vultos
eminentes, quais Davi e Salomão,
não conseguiram fugir aos abusos
de sua época, nesse particular.
O Evangelho, porém, inaugura nova
era para as esperanças femininas.
Nele vemos a consagração da Mãe
Santíssima, a sublime conversão de
Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o
espírito abnegado das senhoras de Jerusalém
que acompanham o Senhor até o instante
extremo. Desde Jesus, observamos crescente
respeito na Terra pela missão feminil. Paulo de
Tarso foi o consolidador desse movimento
regenerativo.
Apesar da energia áspera que lhe assinala
as palavras, procurava levantar a mulher da
condição de aviltada, confiando-a ao homem,
na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha,
associada aos seus destinos e, como criatura de
Deus, igual a ele.

In: “Pão Nosso” – Francisco C. Xavier/ Emmanuel

ESTUDANDO KARDEC
O Livro dos Espíritos – Livro terceiro – Capítulo IX – Lei de Igualdade – item VI
1. São iguais perante Deus o homem e a
mulher e têm os mesmos direitos?
“Não outorgou Deus a ambos a inteligência do
bem e do mal e a faculdade de progredir?”
2. Donde provém a inferioridade moral da
mulher em certos países?
“Do predomínio injusto e cruel que sobre ela
assumiu o homem. É resultado das instituições
sociais e do abuso da força sobre a fraqueza.
Entre homens moralmente pouco adiantados, a
força faz o direito.”
3. Com que fim a mulher é fisicamente mais
fraca do que o homem?
“Para lhe determinar funções especiais. Ao
homem, por ser o mais forte, os trabalhos
rudes; à mulher, os trabalhos leves; a ambos o
dever de se ajudarem mutuamente a suportar
as provas de uma vida cheia de amargor.”
4. A fraqueza física da mulher não a coloca
naturalmente sob a dependência do homem?

“Deus a uns deu a força, para protegerem o
fraco e não para o escravizarem. Deus
apropriou a organização de cada ser às funções
que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à
mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo
tempo maior sensibilidade, em relação à
delicadeza das funções maternais e a debilidade
dos seres confiados aos seus cuidados.”
5. As funções a que a mulher é destinada
pela Natureza terão importância tão grande
quanto às deferidas ao homem?
“Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras
noções da vida.”
6. Sendo iguais perante a lei de Deus,
devem os homens ser iguais também perante
as leis humanas?
“Este é o primeiro princípio de justiça: Não
façais aos outros o que não quereis que os
outros vos façam.”
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C.E.U. Companheiros Espíritas

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 26 de março de
2014 (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.

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


Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem


Sábados: 18h - Palestra e Passe

Santos, 18 de fevereiro de 2014.



Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES
Presidente



A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

Sempre em nosso coração...

E E
Evangelização Infantil

Em fevereiro último, nossa querida
trabalhadora Julieta Negri de Oliveira
partiu para o Mundo Espiritual.
Além de passista, Dona “Juju” era
presença marcante na porta de entrada,
distribuindo fichas, sorrisos e gentilezas.
Entre gratidão e saudade, ficam nossos votos
de que seu Espírito repouse na Luz Gloriosa de Nosso Pai.

Sábados - das 10h às 11h30min

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


Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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Saber Ouvir Para Decidir Bem
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz...”
(Apocalipse, capítulo 3º, versículo 22)

Inúmeras criaturas que se aproximam
dos operários leais do Senhor não passam
de desequilibrados faladores. É essencial
prudência e vigilância, para que não
transformemos a mente em vaso de
entulhos e ruínas.
Nas organizações espíritas convivemos,
no curso de suas atividades diárias, com
companheiros que nos trazem as mais
diversificadas
mensagens
pessoais,
obrigando-nos a refletir a respeito das
solicitações que nos alcançam.
Necessário é saber guiar-nos com o
coração amparado pelos Planos Maiores,
ligados na realidade dos fatos, e não nos
influenciar pelas fantasias e queixas
enfermiças.
Ouvir com habilidade é perceber a
atmosfera fluídica que envolve os outros.
Usemos todos os sentidos aliados à
intuição. Prestemos atenção às palavras,
ao volume e ao tom de voz da pessoa
atendida. É preciso ir além da verbalização
para compreender o conteúdo e a intenção
do interlocutor. As vezes, o sentimento é
muito mais explícito, e, por isso mesmo,
muito mais enfático do que as próprias
palavras.
A capacidade mais importante na
comunicação é saber ouvir. É interessante
notar que aprendemos a escrever, falar e
ler, mas quase nunca nos ensinaram a
ouvir
corretamente
as
verdadeiras
intenções que envolvem as palavras.
Quando utilizamos somente a estrutura
da audição, desprezando as forças sutis da
alma, nunca chegamos às profundezas da
percepção do espírito.
Escutar é simplesmente manter um
diálogo
convencional,
passageiro
e
corriqueiro; ouvir, porém, é embrenhar-se
na troca de alma para alma, em que a
essência realmente age com sintonia e
inspiração.
Não podemos nos esquecer de que
nosso objetivo é ouvir para que, obtendo
uma noção clara do que a pessoa está

dividindo conosco, possamos aconselhá-la
o mais corretamente possível.
É fundamental que o orientador procure
entender o que está sendo transmitido,
evitando argumentar, recriminar, inquirir
ou dar respostas apressadas e irrefletidas.
Quem orienta deve aprender a captar
tanto
visual
como
auditivamente,
controlando suas emoções e a tendência de
responder antes que a criatura termine sua
exposição.
Para
podermos
induzir
uma
comunicação aberta entre companheiros
que nos procuram, comecemos antes de
tudo, por nós mesmos. Sejamos francos e
acessíveis nos contatos pessoais. Se o
dirigente
se
fechar
ou
mostrar-se
reservado,
certamente
encontrará
a
mesma dificuldade no comportamento do
outro.
A prece, aliada à inspiração dos bons
espíritos, dará o significado e a verdadeira
intenção do intercâmbio verbal.
Em nossas atividades evangélicas, o
êxito do atendimento depende da atenção
ao que foi dito ou feito, bem como da
forma como agimos e auxiliamos diante do
problema relatado.
O
apóstolo
João
recomenda
a
necessidade de ouvir o que o Espírito diz.
Entendia que somente dessa forma é
que se pode utilizar com sabedoria do
silêncio ou da palavra, diferenciar com
segurança a sombra da luz e separar com
sensatez o joio do trigo.
A Luz do Mundo ouvia espiritualmente
as situações; portanto, auxiliava sem
ofender, esclarecia sem ferir, ensinava sem
perturbar.
O Cristo Jesus instruía falando e
exemplificando.
Os
homens
que
exclusivamente
O
escutavam
não
absorveram suas lições imorredouras;
porém, todos aqueles que O ouviram em
espírito e verdade impressionaram suas
almas para a Eternidade e se converteram
em plenitude.
In: “Conviver e Melhorar” – Francisco do Espírito Santo Neto
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Evangelho para a Infância e a Juventude
GRAVIDEZ INDESEJADA
1 - Sou solteira, estudante, 17 anos. Estou
grávida. Por que Deus fez isso comigo?
R - Se você sai na chuva e se molha, ou põe a
mão no fogo e se queima, pode culpar Deus?
Qualquer adolescente sabe que a relação sexual
envolve a possibilidade de concepção.

5 -E se eu procurar um bom médico?
R - Nenhum médico a livrará das consequências
funestas do aborto, que é crime diante das Leis
Divinas.
6 - Isso não importa agora. Quero resolver o
presente. Do futuro cuidarei depois.

2 - Mas não é tudo programado pelos Espíritos
prepostos de Deus?
R - Não confunda os programas de Deus
com os “programas” dos homens. Deus
sustenta a vida, mas sua manifestação,
condição e qualidade dependem de
nossas iniciativas.

R - Se você quebrar a perna e precisar
engessá-la preferirá mandar amputá-la? Um
filho, você saberá um dia, é muitas vezes
um “engessamento” existencial, impondonos proveitosas disciplinas. O aborto é
lamentável amputação moral que lhe
reservará muitos dissabores.

3 - Se não é pela vontade de Deus que
fiquei grávida, então posso abortar e
livrar-me do problema?

7 - O casamento seria uma solução, mas
meu namorado não quer. Devo pressionálo?

R - Deus nos consente fazer o que
desejamos, embora nem sempre façamos o que
Ele deseja. “Transar” indiscriminadamente, por
exemplo. O mal está em fazer o que Ele não
deseja nem consente. E aqui se situa o aborto.
No primeiro caso temos uma experiência que
acabará nos ensinando que o sexo não deve ser
inconsequente.
No
segundo
temos
um
lamentável gesto de rebeldia e crueldade para
com o filho asilado em seu ventre.
4 - Vai complicar. Meus pais querem que eu
aborte.
R - Os problemas que enfrentará com seus pais
são insignificantes diante dos que resultam do
aborto.

R - No passado fazia-se isso para salvar a
reputação da jovem e a honra da família. Não
importava se o casamento forçado inviabilizaria
uma convivência feliz. Hoje sabemos que o único
nome pelo qual devemos zelar é o de filhos de
Deus, procurando cumprir suas leis, a partir do
inconfundível
“não
matarás”,
contido
no
decálogo mosaico.
8 - Não me sinto preparada para a maternidade.
R - Raras mulheres sentem-se. A maternidade é
sempre um desafio, mas um bom desafio que
vencerá tranquilamente, se confiar em Deus e
dedicar-se ao seu filho.
In: “Não Pise na Bola” – Richard Simonetti.

C.E.U. – Companheiros Espíritas Unidos
CNPJ 57.735.136/0001-67
CONVOCAÇÃO
CONSELHO FISCAL
O Presidente desta Instituição, no uso das faculdades que lhe confere o Estatuto, CONVOCA os Srs.
Conselheiros titulares para, nos termos do artigo 36, inc. I do Estatuto, comparecerem à Secretaria no
período de 20 a 25 de março de 2014, a fim de tomarem conhecimento e analisarem a Demonstração
da Receita e da Despesa, e Prestação de Contas da Diretoria, referentes ao período de 1º de janeiro a
31 de dezembro de 2013, a serem posteriormente encaminhados à Assembleia Geral Ordinária.
Solicita, em função dos trabalhos desenvolvidos pela Casa Espírita, que os Srs. Conselheiros, agendem
em comum acordo com a Secretaria as datas e horários necessários para cumprimento de sua
atribuição estatutária.
Santos, 18 de fevereiro de 2014.
SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES
Presidente
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