
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

“Companheiros Espíritas Unidos” 
Informativo nº 181  –  Ano XVI  – junho de 2018 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Deixa que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir. 

Indubitavelmente, perceberás a série dos desafios que te rodeiam: 

O lar talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, 

ocorrências que se vestem de lágrimas... 

Entretanto, não te convertas em tuba da aflição. 

Tumulto adia em nós a conexão necessária com a Providência Divina.  

Ama e auxilia sem alterar-te. 

A rosa acabará florescendo no espinheiral. 

As estrelas surgirão varando as trevas. 

Deus está agindo.  

Na construção da felicidade, onde a provação apareça não te lamentes nem reclames. 

Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. 

                                                                                                                In: “Amizade” – F.C. Xavier/ Meimei 

 
 
 
 
 
 

1- Os laços de família se quebram pela 
reencarnação? 

R- Os laços de família não são rompidos 
pela reencarnação, e sim fortalecidos e 

estreitados. 

2- Quando no espaço os Espíritos, 

formam-se grupos ou famílias? 

R- Sim. Formam-se grupos ou famílias 

unidos pela afeição, simpatia e 
semelhança de inclinações. E ficam 

Felizes por se encontrarem juntos e 
buscam-se. 

3- Entre Espíritos encarnados e 
desencarnados há alguma ligação? 

R- Sim, e com frequência eles se seguem 
numa encarnação, na qual se reúnem 

numa mesma família, ou num mesmo 
círculo, trabalhando em conjunto para o 
mútuo adiantamento. 

4- Pode acontecer numa mesma família 
terrestre a reencarnação de espíritos que 

não sejam simpáticos? 

R- Sim, e isto ocorre com a finalidade 

dupla de servir de provas a uns e avanço 

aos outros. Assim, os maus melhoram 
pouco a pouco em contato com os bons e 
com os cuidados que recebem.  

5- Quais são os limites da encarnação? 

R- Não há limites para a encarnação, uma 
vez que o corpo é o invólucro para o 

Espírito e essa materialidade diminui à 
medida que o Espírito se purifica.  

6- É a encarnação uma punição? 

R- Nem sempre. É a passagem pela vida 

corporal, para que se cumpram os 
desígnios de Deus. É necessária para o 
desenvolvimento da inteligência. É um 

estado de transitoriedade para que os 
Espíritos façam uso do livre arbítrio.  

7- Quando a encarnação pode se 
transformar numa punição? 

R- Ela se transforma em punição quando 
os Espíritos fizerem mau uso da liberdade 
que Deus lhes concede; nesse caso 

haverá retardamento do adiantamento de 
cada um. Pela obstinação de prolongar 

indefinidamente a necessidade de 
encarnação, isto se transforma em 
castigo.  

 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap – IV 

Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não Nascer de Novo 
 A Reencarnação Fortalece os Laços de Família   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRAS DO MÊS DE JUNHO 

Dia PALESTRANTE TEMA 

1 Idalina Soares Gomes 
 

A Cólera 
2 Silvia Helena Vicente 

5 Gisleide Ap. Nascimento  

A Fé e a 

Caridade 
6 Eliana Barrozo Prugner 

8 Dárcio Destro 

9 Margareth T. Magalhães  

12 Silvia Helena Vicente  

“Não vim 

destruir a Lei” 
13 José de Abreu (Zezinho) 

15 Viviane Salgueirinho 

16 Célia Patriani Justo 

19 Rodolfo Calcabrini  

Parábola dos 

Talentos 
20 José António Evangelista 

22 Rose Ribeiro Caichjian 

23 Márcio Pires 

26 Andréa Borges  

A Eficácia da 
Prece 

27 Drª. Tereza Cristina Or 

29 Vinícius de Queiróz Pereira 

30 Marcos Paulo Caichjian 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Companheiros Espíritas Unidos 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 

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.   

 

 

E E

Evangelização Infantojuvenil 

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. 
 

 “O primeiro em pedir desculpas é o mais valente. 

O primeiro em perdoar é o mais forte. 

O primeiro em esquecer é o mais feliz.” 

(Papa Francisco) 
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E no segundo sábado ... 9 de junho  

 

 

               ... com muitas delícias para você!
 

“O bem que praticares, em algum lugar,  
é teu advogado em toda parte” Chico Xavier 

Distribuição de a famílias carentes 

O C.E.U.  agradece sua colaboração 
 

COBERTORES OU MANTAS PARA BEBÊS 

(novos ou até mesmo usados - desde que em bom estado) 

para compor os  enxovais dos 

 recém-nascidos de mãezinhas carentes 

 

                    Entregas na secretaria 
 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceucompespiritasunidos@yahoo.com


 

No livro Caminhos de Volta, lição de nú-

mero 25, a mensagem psicografada por 
Chico Xavier é antecedida pelas explicações 
do médium sobre a reunião em que ela foi 
obtida e os motivos que a determinaram: 

“Na véspera de nossa reunião comentá-
vamos, num grande grupo de amigos, o pro-
blema do abuso de drogas, que vai assu-
mindo grandes proporções em nosso tempo. 

O assunto ficara em suspenso. Mas, na ses-
são pública da noite imediata, O Livro dos 
espíritos nos deu a estudo a questão 950, le-
vando-nos a analisar os caminhos difíceis do 
suicídio. No encerramento de nossas tarefas, 
Emmanuel escreveu a página ‘Apoio no 
Lar’, ponderando quanto à importância do 
auxílio espiritual no lar, para que nos afaste-
mos das induções ao suicídio ou à fuga de 

nossos compromissos.”  
Nessa mensagem Emmanuel afirma que 

conhece de perto os companheiros que en-
veredaram no excesso de drogas psicoativas 
e que o fizeram buscando o suicídio indi-
reto:  ”... ao atravessarem as barreiras da 
desencarnação em semelhante desequilíbrio, 
conservam no corpo espiritual os estigmas 

da prática indébita que os levou à degenera-
ção dos seus próprios centros de força”. 

Há, portanto, muito sofrimento, uma vez 
que o abuso de drogas, que os levou à morte 
prematura, desestrutura os chacras ou cen-
tros de força do corpo espiritual ou períspi-
rito, causando grandes desequilíbrios.  

Os que assim desencarnam não se apre-
sentam na condição de trabalhadores que al-

cançaram o fim do dia, agradecendo a pausa 
de descanso, e sim na posição de trânsfugas 
de sanatórios em que lhes cabia assistência 
mais longa. 

Segundo o Benfeitor, eles permanecem 
no mundo espiritual como alucinados e de-
pendentes das drogas... Por isso demoram-
se em regimes de reajuste e, quando reco-

bram a própria harmonia, sentem-se sem 
forças nos seus mecanismos e estruturas do 
corpo espiritual. 

Qual o caminho a seguir? Sem dúvida, 
voltar à carne, à vida terrestre, pelas portas 
da reencarnação. E serão encarnações muito 
difíceis, porque as repercussões dos abusos 
de drogas estarão presentes nos novos cor-
pos físicos. Estes funcionarão como se fos-

sem cárceres, em virtude dos abusos anteri-

ores.  
Não devemos esquecer, pois, segundo 

acentua o mentor, que estamos diante de 
uma verdadeira catástrofe mundial nos dois 
lados da vida humana. E que o empenho na 
erradicação do mal acontece em ambos os 
lados. 

Segundo o benfeitor, na Terra, devemos 

persistir nos meios de combate às drogas, 
exercendo controle no fornecimento de psi-
cotrópicos, de tal maneira que os especialis-
tas dificultem ao máximo a sua indicação; 
combatendo as plantações dos vegetais que 
lhes dão origem; mantendo as restrições le-
gais ao fabrico de semelhantes agentes para 
que não haja facilidades de acesso. 

É imprescindível evitar qualquer sinaliza-

ção de permissividade. A sociedade esco-
lherá uma via errônea se permitir o abuso de 
drogas em qualquer nível. 

O conselho do benfeitor é que se dê 
apoio ao lar, uma estrutura fundamental no 
combate à expansão desse hábito pernicioso 
que vai se transformando atualmente em 
verdadeira pandemia. 

Como evitar que milhares de criaturas fu-
jam da existência através das drogas? Sem 
dúvida, a resolução desse grave problema 
não é simples, mas é preciso aumentar no 
mundo a compreensão fraterna, a tolerância 
construtiva. Não podemos esquecer que os 
melhores antídotos da solidão e da fuga são 
a compreensão e o amor. 

Somente a vivência dos valores espiritu-

ais poderá salvar milhares de criaturas do 
processo obsessivo e do desequilíbrio, da en-
fermidade e da morte. Por isso é tão impor-
tante o entendimento e a bondade dentro do 
lar, garantindo, quanto possível, a tranquili-
dade e a segurança dos seres que foram 
chamados a conviver sob o mesmo teto. Por 
isso é tão importante o conselho de Emma-

nuel aos pais e responsáveis: 
Serve e perdoa, socorre e ajuda sempre 

entre as paredes do lar, sustentando o equi-
líbrio dos corações que se te associam à 
existência e, se te interessas realmente no 
combate ao suicídio e à deserção, reconhe-
cerás os prodígios que se obtêm dos peque-
nos sacrifícios em casa por bases da tera-
pêutica do Amor.   

 

      In: Folha Espírita –por  Drª. Marlene Nobre 



Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE VALORES REGENERATIVOS 
“Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua 

existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua 
origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os 

germens desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem 
raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à 
medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho 

se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão.”  
(ESE cap. XIV) 

Aprenda  
a dizer 
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PAPEL DA FAMÍLIA 
“De todos os institutos sociais 
existentes na Terra, a família é o 

mais importante, do ponto de vista 
dos alicerces morais que regem a 

vida.” (In: “Vida e Sexo” – F.C.Xavier / Emmanuel) 

Ser amigo não é fazer tudo o que o outro quer. 
Ser amigo é ser capaz de mostrar ao outro 

que, por serem diferentes, cada um deve ser 
respeitado, ajudando-se a ter uma vida 

saudável. Por isso é preciso aprender a dizer 
NÃO para as coisas que possam prejudicar sua 

vida. Vamos ver alguns exemplos: 

Quer dar uma 
saída para 

refrescar a “cuca”? 

Não, primeiro vou 
perguntar aos 
meus pais. 

Quer um copo 

de cerveja? 

Não, prefiro um 
suco de laranja. 

Faz bem à saúde. 

Quer um 
cigarro? 

Não, se meu 

pulmão encher de 
fumaça não terei 
fôlego para andar 

de bicicleta. 

Vamos faltar 

à aula? 

Não, 
prefiro 

assistir   
à aula. 

Gosto de 
aprender. 


