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Com Amor
"E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição."
Paulo. (COLOSSENSES, 3:14.)
Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo.
Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro
sob tempestades.
O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos.
O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor,
de testemunhos.
Toda a preparação é necessária, no capitulo da resistência; entretanto, sobre tudo
isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime.
A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração,
os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que
os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual.
A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra, são flores e
frutos na árvore da vida, todavia, o amor é a raiz eterna.
Mas, como amaremos no serviço diário?
Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes.
Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a
bondade com a energia, e a fraternidade com a justiça.
Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo, na senda evolutiva.
Quem ama, compreende; e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor.
In: Vinha de Luz – Francisco C. Xavier / Emmanuel. Lição 5.

ESTUDANDO KARDEC
O Evangelho Segundo o Espiritismo
Capítulo I – As Três Revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo
1-O que existe na Lei de Moisés?
R-Há duas partes distintas na lei Mosaica:
a)- A Lei de Deus , recebida no Monte Sinai,
sempre invariável;
b)- A Lei Civil ou disciplinar – que é
apropriada aos costumes e ao caráter do
povo, que se modifica com o tempo.
2-O que ocorreu com o advento de Jesus?
R-Jesus chegou para dar cumprimento à Lei
Divina e não para destruí-la.
3-Qual foi a principal modificação que Jesus
colocou em relação às Leis de Moisés?
R-Jesus modificou as Leis de Moisés
profundamente , seja no fundo , seja na forma,
e as reduziu a estas palavras: “ Amar a Deus
acima de todas as coisas , e ao próximo como a
si mesmo”. Eis aí, toda a Lei e os Profetas.
4-O que vem a ser o Espiritismo?
R-O Espiritismo é a nova Ciência, que vem

revelar aos homens, através de provas
irrecusáveis, a existência e a natureza do
mundo espiritual, e suas relações com o mundo
corporal.
5-O Antigo Testamento o que o personifica?
R-O Antigo Testamento está personificado em
Moisés.
6-O Novo Testamento em que está
personificado?
R-O Novo Testamento está personificado em
Jesus Cristo.
7-E o Espiritismo em quem está personificado?
R-O Espiritismo, sendo a terceira revelação
da Lei de Deus, não está personificado em
nenhum indivíduo, porque representa um
ensinamento dado, não por um homem, mas
pelos Espíritos, que são as vozes do Céu sobre
todos os pontos da Terra, e por uma multidão
inumerável de intermediários.

NA PALAVRA E NA AÇÃO
“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome
do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.”
– Paulo. (Colossenses, 3:17)
Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te
cultor do Evangelho...
Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra
empenhado em tuas mãos.
Se buscamos o Cristo, decerto é necessário refleti-lo.
É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe
fôssemos representantes fiéis, no caminho em que estagiamos.
Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a,
libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a
marcha.
Assevera-nos o Apóstolo: - “e tudo o que fizerdes, seja
em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai.”
Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de
exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos.
O coração inspira o cérebro. O cérebro dirige a existência.
A emoção cria a ideia. A ideia plasma as ações.
É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a
raciocinar e a servir com ele.
Alguém nos sugere a extensão da maledicência, nas teias
do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação
das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas
em nosso campo de ação?
Usemos a palavra nos moldes do Benfeitor Sublime,
ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão.
Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas?
Sofremos preterição e calúnia, apodo
e perseguição?
Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no
templo familiar?
Usemos a conduta do Sublime Benfeitor, ajudando para o
bem de todos, entre o perdão e a bondade.
Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das
criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em
verdade na companhia do Excelso Cultivador, purificando a eira
do mundo.
Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do
Mestre dos mestres. É indispensável estejamos realmente com
ele, para com ele colaborar na construção da Vida Melhor.

O coraçao
inspira o
cérébro.
O cérébro
dirigé a
éxisténcia.
A émoçao
cria a idéia.
A idéia
plasma as
açoés
.

In: Palavras de Vida Eterna
– Francisco C. Xavier / Emmanuel
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CRÍTICA
Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco, antes de iniciar.
Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar.
Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que
há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo.
Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que volte.
Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão.
Se o homem da atividade pública parece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele.
Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno,
porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós.
Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores de consciência.
Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das próprias energias,
o azedume não adianta.
Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados
na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva,
porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes
indicados para socorrê-los, e, mesmo que a sua opinião seja
austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que
a opinião de Deus, Pai de nós todos, pode ser diferente.
In: "Espírito da Verdade" – Francisco C. Xavier / ANDRÉ LUIZ

 Palestrantes do Mês de Junho
Terça-feira
5

Quarta-feira

Odair da Cruz

6

Eliana Barroso Prugner

12

Miriam Eliseu Matos

13

Rubens Tavares Lima

19

Cavour Crispim Neto

20

Alberto Lourenço

26

Marília Rossi Nogueira

27

Regina Márcia

Sexta-feira
1
8

Sábado

Dárcio Destro
Idalina Soares Gomes

2
9

Célia Patriani Justo
Andréa Amaral Quintela

15

Leni Gama

16

Eulália Bueno

22

Wladimir Baptista

23

Márcio Pires

29

Márcia Goulart

30

Davidson Lemela

01
05
12
19
26

TEMAS DAS PALESTRAS DE JUNHO
e 02: O Argueiro e a Trave No Olho
– 06 – 08 e 09: Perdão das Ofensas
– 13 – 15 e 16: Reconhece-se o Cristão Pelas . . .
– 20 – 22 e 23: A Fé Divina e a Fé Humana
–27 – 29 e 30: Poder da Fé

Reuniões Públicas
Terças-feiras e Quartas-feiras:
15h30min: Palestra, Passe e Triagem
Sextas-feiras: 20h30min:
Palestra, Passe e Triagem
Sábado: 18h: Palestra e Passe


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.
CESTA BÁSICA
Informe-se na Secretaria e saiba
como contribuir!


Seja sócio do C.E.U.
☼

VISITE NOSSA BIBLIOTECA

NOSSO ENDEREÇO
Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 67
Embaré - Santos/SP

Noite Musical com

Fone: 013-3326-0746

VANSAN

Site Do C.E.U.

26 de junho de 2012 – Terça-Feira – às 20h

Aqui, no C.E.U.
3

www.centroceu.com.br
E-mail:
ceuespiritasunidos@gmail.com
Facebook : C.E.U. Companheiros Espíritas

RECRELUZ
Evangelho para a infância e a juventude
ONDE ESTÁ DEUS?
"Onde está Deus?", pergunta o cientista,
Ninguém O viu jamais. "Quem Ele é?".
Responde à pressa, o materialista:
"Deus é somente uma invenção da fé!".

Percebo Deus na frase que perdoa,
Contemplo Deus na mão que acaricia.
Escuto Deus na criatura boa
E sinto Deus na paz e na alegria!

O pensador dirá, sensatamente:
"Não vejo Deus, mas sinto que Ele existe!
A natureza mostra claramente
Em que o poder do Criador consiste".

Eu vejo Deus no médico salvando,
Pressinto Deus na dor que nos irmana.
Descubro Deus no sábio procurando
Compreender a natureza humana!

Mas o poeta dirá, com a segurança
De quem afirma porque tem a certeza:
"Eu vejo Deus no riso da criança,
No céu, no mar, na luz da natureza!

Eu vejo Deus no gesto da bondade,
Escuto Deus nos cânticos do crente.
Percebo Deus no sol, na liberdade,
E vejo Deus na planta e na semente!

Contemplo Deus brilhando nas estrelas,
No olhar das mães fitando os filhos seus,
Nas noites de luar claras e belas,
Que em tudo pulsa o coração de Deus!

Eu vejo Deus, enfim, em toda parte,
Que tudo fala dos poderes seus,
Descubro Deus nas expressões da arte,
No amor dos homens também sinto Deus!

Eu vejo Deus nas flores e nos prados,
Nos astros a rolar no infinito,
Escuto Deus na voz dos namorados,
E sinto Deus na lágrima do aflito!

Mas onde eu sinto Deus com mais beleza,
Na sua mais sublime vibração,
Não é no coração da natureza,
É dentro do meu próprio coração!".
Texto do poeta José Soares Cardoso – In: Momentos de luz - de Hiran Rocha

MENSAGEM SECRETA
Vamos descobrir o que o filósofo Pitágoras diz nesta frase?!!
(Consulte a barra de códigos e utilize as linhas para escrever as letras correspondentes)
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=A
=B
=C
=Ç

=D
=E
=F
=G

=H
=I
=J
=K

=L
=M
=N
=O
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=P
=Q
=R
=S

=T
=U
=V
= W

=X
=Y
=Z

RECRELUZ
Evangelho para a infância e a juventude

Resposta da

Mensagem Secreta
junho / 2012

“Eduquemos as crianças, e não será

necessário castigar os homens.”
(Pitágoras)

“Não se sabe ao certo quando nasceu e morreu Pitágoras, mas calcula-se
que viveu uma longa vida (entre 80 a 100 anos), entre a primeira metade
do século VI a.C. e o início do século V a. C.”
Fonte dessa referência: http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2001/icm23/biografiapitagoras.htm
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