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DIANTE DAS HORAS
O
homem
pode
acumular o ouro para
negociá-lo
quando
julgue oportuno, dispõe
de meios, a fim de reter
as safras de cereais, na
expectativa de preços
que lhe satisfaçam as
conveniências.
Entretanto, das riquezas que a
Divina Providência lhe empresta, uma
existe que ele não consegue armazenar: É
o tesouro dos dias.
Toda criatura é obrigada a gastar

as próprias horas, trocando-as por algo.
Há quem as troque por trabalho e
cultura, serviço ao próximo e dever
cumprido,
ociosidade
e
queixume,
irritação e rebeldia.
Ao termo de cada existência no
Plano Físico, os Administradores das
Horas te perguntarão, naturalmente:
- “Que fizeste do tempo que o
Senhor te confiou?”.
Então, compreenderás, por fim,
que o tempo é vida. O trabalho
esquecido é uma força que se voltará
contra nós.
In: “Agora é o tempo” – F.C.Xavier / Emmanuel

ESTUDANDO KARDEC

O Livro dos Espíritos
Livro III – Capítulo III – Lei do Trabalho – Necessidade do trabalho
1 – A necessidade do trabalho é uma lei
da Natureza?
R — O trabalho é uma lei da Natureza, e
por isso mesmo é uma necessidade.
2 – Só devemos entender por trabalho as
ocupações materiais?
R – Não; o Espírito também trabalha,
como o corpo. Toda ocupação útil é
trabalho.
3 – Por que o trabalho é imposto ao
homem?
R – É uma consequência da sua natureza
corpórea. É uma expiação e ao mesmo
tempo um meio de aperfeiçoar a sua
inteligência. Sem o trabalho o homem
permaneceria na infância intelectual; eis
porque ele deve a sua alimentação, a sua
segurança e o seu bem-estar ao seu
trabalho e à sua atividade. Ao que é de
físico
franzino.
Deus
concebeu
a
inteligência para compensá-lo; mas há
sempre trabalho.
4 – Por que a Natureza provê, por si
mesma, a todas as necessidades dos
animais?

– Tudo trabalha na Natureza. Os
animais também trabalham, mas o seu
trabalho, como a sua inteligência, é
limitado aos cuidados da conservação.
Já entre os homens, tem um duplo
objetivo: a conservação do corpo e o
desenvolvimento do pensamento, que é
também uma necessidade e que o eleva
acima de si mesmo.
5 – 0 homem que possui bens
suficientes
para
assegurar
sua
subsistência está liberto da lei do
trabalho?
R– Do trabalho material, talvez, mas
não da obrigação de se tornar útil na
proporção de seus meios, de aperfeiçoar
a sua inteligência ou a dos outros, o que
é também um trabalho.
6
–
E
quanto
aos
homens
impossibilitados de trabalhar?
R– Deus é justo e só condena aquele
cuja existência for voluntariamente
inútil, por viver na dependência do
trabalho alheio. Cada um deve tornar-se
útil na proporção de suas faculdades.
R

PALESTRAS DO MÊS DE MAIO

Companheiros Espíritas Unidos
______________________________________________________________________________________________

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

DIA

PALESTRANTE

TEMA

1
3
4
7
8
10
11
14
15
17
18
21
22
24
25
28
29
31

José de Abreu (Zezinho)
João Antônio Filippini Garcia
Nilton Jr.
Sílvia Helena Vicente
Carmen Sílvia Perez Vasques
Carmen Sílvia Perez Vasques
Vinícius de Queiróz Pereira
Eliana Barrozo Prugner
José Antônio Evangelista
Viviane Salgueirinho
Eliana Barrozo Prugner
Roseana Armênio Caichjian
Roseana Armênio Caichjian
Simone Quidicomo
Márcio Pires
A agendar
Drª. Tereza Cristina Or
Rose Ribeiro Caichjian

A
Indulgência
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ASSOCIE-SE AO C.E.U.

Desencarnados

A Porta
Estreita

Justiça das
Aflições

A Equipe de Costura do C.E.U. está precisando de

TOALHAS PARA BEBÊS
(Novas ou até mesmo usadas, desde que em bom estado)
para compor os enxovais dos
recém-nascidos de mãezinhas carentes

Entregas na secretaria
Agradecemos aos que puderem colaborar

“O criador oferece à semente o sol e a chuva,
o clima e o campo, a defesa e o adubo, o
cuidado dos lavradores e a bênção das
estações, mas a semente terá que
germinar por si mesma,
elevando-se para a luz solar.”
Emmanuel

O segundo sábado é dia de . . .

Biblioteca do C.E.U.

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos

Os Inimigos

CURSO LIVRE
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”
e “O Livro dos Espíritos”
Às quintas-feiras das 20h às 21h30
ou Às sextas-feiras das 15h às 16h30

Cursos Diversos
Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!

A Reforma
Íntima

Especial
do dia das mães

Maria de Nazare
Maria de Nazaré, que todos
conhecemos e amamos como
roteiro de luz de nossos
passos, desceu de plano em
plano,
sem
choques
de
ansiedade de servir, para
ajudar na correspondência da
fraternidade pura.
Na descensão, em cada
estágio organizou trabalhos
para o aprimoramento das
almas. Ela objetivava, como
centenas
de
outras
companheiras do seu plano,
a organizar o ambiente na
atmosfera
da
terra,
no
sentido de poder descer o Rei
de todos nós, o Pastor da
humanidade toda.
Em sequência, vários
profetas vieram à terra
anunciando
a
vinda
do
Messias, conduzindo todos os
elementos para a salvação
dos povos. Somente a sua
Magnânima presença seria
motivo para o despertamento
espiritual
de
quem
o
encontrasse.
O Oriente foi o berço
em que abriram os olhos à
luz do mundo grandes personagens, que
deixaram rastros de luz por onde
passaram e cujas histórias até as pedras
gravaram. O próprio ar que sopra hoje,
com a sua presença salutar, ao coração
nos fala de Cristo e dos seus primeiros
seguidores!...
O Cristo de Deus era um sol,
fundindo-se em todas as linhas do amor
do Pai, para alimentar os homens e
conduzi-los à alegria imortal. Maria de
Nazaré foi o instrumento divino para o
aparecimento do grande Mestre que, por

vontade do Senhor, se fez
anunciar pelos luminares da
eternidade. Não há condições
humanas, mesmo entre as
mais elevadas inteligências,
que possam escrever sobre
Jesus, sem diminuí-lo. Ele é
uma portentosa figura, que
transcende
todas
as
habilidades
terrestres
e
confunde toda a sabedoria
dos mais sábios homens da
terra. Ele é o Cristo Cósmico.
Maria desceu revestida
de uma humildade sideral,
portadora de um amor que
universaliza todo o bem que
se possa entender como
sendo a verdadeira caridade.
A civilização da sua época
não
compreendia
uma
convergência total em favor
de todos os povos da Terra,
por alimentar a amizade
regional, aquela baseada em
troca
de
favores
ou
interesses perecíveis. Esse
modo de ser de todas as
civilizações vigora até nos
dias
de
hoje
em
que
escrevemos essas páginas e
é por isso que o fazemos pedindo a Deus
que nos ajude a infundir nas criaturas que
porventura as lerem, a disposição de
mudanças e reformas morais, que as
possam levar ao equilíbrio espiritual dos
sentimentos.
Estrela que desceu dos céus com
uma mensagem de esperança para todas
as raças humanas é aquela que caminha à
frente, nos ajudando a seguir suas
pegadas, a nos integrar no grande
rebanho de seu Filho Amado.

Maria desceu
revestida de
uma
humildade
sideral,
portadora de
um amor que
universaliza
todo o bem
que se possa
entender
como sendo a
verdadeira
caridade.

In: “Maria de Nazaré” – João Nunes Mais / Miramez
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Da Infância à Juventude
Aprendendo com Jesus
&
Para você mãe, um mais que merecido

MÃE,
Que ao dar a benção da vida,
entregou a sua...
Que ao lutar por seus filhos,
esqueceu-se de si mesma...
Que ao desejar o sucesso deles,
abandonou seus anseios...
Que ao vibrar com suas vitórias
esqueceu seu próprio mérito...
Que ao receber injustiças,
respondeu com seu amor...
E que, ao relembrar o passado,
só tem um pedido:
"Deus, proteja meus filhos,
por toda a vida"!

Um grupo e uma finalidade
A Mocidade Espírita é um grupo de jovens que se reúnem
periodicamente para estudar Espiritismo buscando entendimento para
os problemas atuais à luz da Doutrina Espírita ao mesmo tempo em
que promove seu desenvolvimento pessoal na interação com o coletivo.
A “solidariedade”, concebida como um princípio de conhecimento que se
constrói com o outro, orienta as relações de aprendizagem do grupo e, “fazer parte”
significa a possibilidade de um indivíduo incorporar as práticas e características de um
grupo mais amplo, de modo a vir a ser reconhecido e aceito como parte ou membro dele.
Em um grupo:
 Há participantes, e não “alunos”;
 Há um coordenador, e não um “professor”;
 Há troca, e não transferência de conhecimento;
 Há estimulo e não cobrança;
 Quando um elemento do grupo falta, todos perdem, ou deixam de ganhar, inclusive ele;
 Valoriza-se o desenvolvimento do indivíduo nas suas interações com o coletivo.
(“Lugar de ser jovem”– USE – SP)
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